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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008
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Elavhõbedaühendid ja -segud, mille suhtes kohaldatakse artikleid 3 ja 4
Elavhõbedaühendid:
Elavhõbe(I)kloriid (Hg2Cl2, CASi nr 10112-91-1)
Elavhõbe(II)oksiid (HgO, CASi nr 21908-53-2)
Kinaverimaak
Segud:
Elavhõbeda segud muude ainetega, kaasa arvatud
elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti.
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II LISA
Elavhõbedat sisaldavad tooted, millele on viidatud artiklis 5
A osa. Elavhõbedat sisaldavad tooted

1. Patareid, v.a tsinkhõbeoksiid-nööpelemendid, mille elavhõbedasisaldus on < 2%, ja tsinkõhknööpelemendid, mille elavhõbedasisaldus on < 2%.
2. Lülitid ja releed, v.a väga suure täpsusega mahtuvuse ja kao mõõtmissillad ning
kõrgsageduslikud raadiosageduslülitid ja -releed seire- ja juhtimisseadmetes, mille
elavhõbedasisaldus on kuni 20 mg silla, lüliti või relee kohta.
3. Üldotstarbelised kompaktluminofoorlambid (CFLs), mille võimsus on ≤ 30 W ja
elavhõbedasisaldus üle 5 mg ühe valguselemendi kohta.
4. Järgmised üldotstarbelised sirged luminofoorlambid (LFLs):
(a) kolme luminofooriga, võimsusega < 60 W, elavhõbedasisaldusega üle 5 mg lambi kohta;
(b) halofosfaatluminofooriga, võimsusega ≤ 40 W, elavhõbedasisaldusega üle 10 mg lambi kohta.
5. Üldotstarbelised kõrgrõhuelavhõbelambid (HPMV).
6. Järgmised elavhõbedat sisaldavad külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja välise
elektroodiga luminofoorlambid (EEFL) elektroonsete kuvarite jaoks:
a) lühikesed (≤ 500 mm), elavhõbedasisaldusega üle 3,5 mg lambi kohta;
b) keskmise pikkusega (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm), elavhõbedasisaldusega üle 5 mg lambi kohta;
c) pikad (> 1 500 mm), elavhõbedasisaldusega üle 13 mg lambi kohta.
7. Kosmeetikatooted, mis sisaldavad elavhõbedat või selle ühendeid, välja arvatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa kirjes 17 loetletud erijuhud1.
8. Pestitsiidid, biotsiidid ja paikse kasutusega antiseptikud.
9. Järgmised mitteelektroonilised mõõteriistad, mille puhul ei ole sobivat elavhõbedavaba
alternatiivi:
a) baromeetrid;
b) hügromeetrid;
c) manomeetrid;
d) termomeetrid;
1
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete
kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59).
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e) sfügmomanomeetrid.
Käesolev kirje ei hõlma järgmisi mõõteseadmeid:
(a) mitteelektroonilised mõõteriistad, mis on paigaldatud suurtesse seadmetesse või seadmetesse,
mida kasutatakse väga täpseks mõõtmiseks;
(b) mõõteseadmed, mis olid 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;
(c) mõõtmeseadmed, mis on ette nähtud eksponeerimiseks avalikel näitustel kultuurilisel ja
ajaloolisel eesmärgil.

B osa. Täiendavad tooted, mis ei kuulu käesoleva lisa A osas esitatud loendisse
Lülitid, releed, külmkatoodiga luminofoorlambid ja välise elektroodiga luminofoorlambid
(CCFL- ja EEFL-lambid) elektroonsete kuvarite ja mõõteseadmete jaoks, kui neid kasutatakse
suurte seadmete osade asendamiseks ja tingimusel, et selliste osade asendamiseks ei leidu
kättesaadavat elavhõbedavaba alternatiivi, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2000/53/EÜ2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2011/65/EL3.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud
sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88).
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III LISA
Elavhõbedaga seotud nõuded, mida kohaldatakse tootmisprotsessidele
I osa. Elavhõbeda ja elavhõbedaühendite kasutamise keelamine tootmisprotsessis
(a)

alates 1. jaanuarist 2019: atseetaldehüüdi tootmine

(b)

alates 1. jaanuarist 2019: vinüülkloriidi monomeeri tootmine

II osa. Tootmisprotsessid, mille puhul kehtestatakse elavhõbeda ja selle ühendite
kasutamise ja keskkonda laskmise piirangud
Naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi tootmine
Naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi tootmine toimub vastavalt järgmistele nõuetele:

ET

–

keelatud on põhimaavarana kaevandamisega saadud elavhõbeda kasutamine;

–

elavhõbeda ja elavhõbedaühendite otsest ja kaudset heidet õhku, vette ja pinnasesse
vähendatakse toodetud aine tonni kohta 2020. aastaks 50 %, võrreldes 2010. aastaga;
ning

–

pärast käesoleva määruse jõustumist ei suurendata elavhõbedat või selle ühendeid
naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi tootmiseks kasutava käitise
tootmisvõimsust, võrreldes tootmisvõimsusega, mis oli olemas enne jõustumise
kuupäeva; uute käitiste avamine ei ole lubatud.
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IV LISA
Artikli 9 kohase käsitöönduslikku ja väiksemahulist kullakaevandamist käsitleva
riikliku kava sisu
Riiklik kava sisaldab järgmist teavet:
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(a)

riigi eesmärgid ja vähendamise sihttasemed;

(b)

meetmed, millega kõrvaldatakse:
i)

kogu maagi amalgaamimine;

ii)

amalgaami või töödeldud amalgaami lahtine põletamine;

iii)

amalgaami põletamine elamurajoonides; ning

iv)

sademe, maagi või rikastusjäätmete leostamine tsüaniidiga, ilma et eelnevalt
oleks eemaldatud lisatud elavhõbe;

(c)

sammud,
millega
hõlbustatakse
käsitööndusliku
kullakaevandamise formaliseerimist või reguleerimist;

(d)

võrdlushinnangud elavhõbeda koguste ja kasutamistavade kohta, mida kasutatakse
käsitöönduslikul ja väiksemahulisel kullakaevandamisel ja -töötlemisel tema
territooriumil;

(e)

strateegia käsitöönduslikust ja väiksemahulisest kullakaevandamisest ning töötlemisest tingitud elavhõbedaheite ja keskkonda laskmise ning elavhõbedaga
kokkupuute vähendamiseks, sealhulgas elavhõbedavabad meetodid;

(f)

strateegia kauplemise juhtimiseks, et ennetada välismaistest ja siseriiklikest allikatest
pärineva elavhõbeda ja selle ühendite kõrvaletoimetamist kasutamiseks
käsitöönduslikul ja väiksemahulisel kullakaevandamisel ja -töötlemisel;

(g)

strateegia sidusrühmade kaasamiseks riigi tegevuskava rakendamisse ja jätkuvasse
edasiarendamisse;

(h)

rahvatervise strateegia käsitöönduslikul ja väiksemahulisel kullakaevandamisel ja töötlemisel kaevurite ja nende kogukondade elavhõbedaga kokkupuute
vähendamiseks,
mis
hõlmab
muu
hulgas
terviseandmete
kogumist,
tervishoiutöötajate koolitamist ning teadlikkuse tõstmist tervishoiuasutuste kaudu;

(i)

strateegia selleks, et hoida ära kõige haavatavamate elanikkonnarühmade, eelkõige
laste ja sünnitamiseas naiste, eriti rasedate naiste kokkupuude elavhõbedaga, mida
kasutatakse käsitöönduslikul ja väiksemahulisel kullakaevandamisel;

(j)

strateegia teabe jagamiseks käsitööndusliku ja väiksemahulise kullakaevandamisega
tegelevatele kaevuritele ja ohustatud kogukondadele;

(k)

riigi tegevuskava rakendamise ajakava.
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Vastavustabel
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