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Briselē, 2.2.2016.
COM(2016) 39 final
ANNEXES 1 to 5

PIELIKUMI
Priekšlikums
Eiropas Parlamenta un Padomes regula
par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008
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I PIELIKUMS
Dzīvsudraba savienojumi un maisījumi, uz kuriem attiecas 3. un 4. pants
Dzīvsudraba savienojumi:
dzīvsudraba(I) hlorīds (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1);
dzīvsudraba(II) oksīds (HgO, CAS RN 21908-53-2);
cinobra rūda.
Maisījumi:
dzīvsudraba maisījumi ar citām vielām, tostarp dzīvsudraba sakausējumi, kuros dzīvsudraba
koncentrācija ir vismaz 95 masas procenti.
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II PIELIKUMS
5. pantā minētie dzīvsudrabu saturošie produkti
A daļa. Dzīvsudrabu saturošie produkti

1. Baterijas, izņemot cinka un sudraba oksīda podziņelementus, kuru dzīvsudraba saturs ir < 2 %,
cinka–gaisa podziņelementus, kuru dzīvsudraba saturs ir < 2 %
2. Slēdži un releji, izņemot ļoti augstas precizitātes kapacitātes un zudumu mērtiltus un
augstfrekvences radiofrekvences slēdžus un relejus, ko izmanto monitoringa un kontroles
instrumentos, ar maksimālo dzīvsudraba saturu 20 mg uz vienu mērtiltu, slēdzi vai releju
3. Vispārējai apgaismei paredzētas kompaktas fluorescences spuldzes (CFL), kuru jauda ir ≤ 30 W
un dzīvsudraba saturs pārsniedz 5 mg uz vienu spuldzes kolbu
4. Šādas lineārās fluorescences spuldzes (LFL) vispārējai apgaismei:
(a) trīsjoslu luminofora: < 60 W, ar dzīvsudraba saturu virs 5 mg uz vienu spuldzi;
(b) halofosfātu luminofora: ≤ 40 W, ar dzīvsudraba saturu virs 10 mg uz vienu spuldzi
5. Augstspiediena dzīvsudraba tvaiku spuldzes (HPMV) vispārējai apgaismei
6. Šādas dzīvsudrabu saturošas aukstā katoda fluorescences spuldzes un ārējā elektroda
fluorescences spuldzes (CCFL un EEFL) elektroniskajiem displejiem:
a) neliela garuma (≤ 500 mm), ar dzīvsudraba saturu virs 3,5 mg uz vienu spuldzi;
b) vidēja garuma (> 500 mm un ≤ 1500 mm), ar dzīvsudraba saturu virs 5 mg uz vienu spuldzi;
c) liela garuma (> 1500 mm), ar dzīvsudraba saturu virs 13 mg uz vienu spuldzi
7. Kosmētika, kas satur dzīvsudrabu un dzīvsudraba savienojumus, izņemot īpašos gadījumus, kas
norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/20091 V pielikuma 17. ierakstā.
8. Pesticīdi, biocīdi un antiseptiski līdzekļi ārīgai lietošanai
9. Šādas neelektroniskas mērierīces, ja nav pieejamas piemērotas bezdzīvsudraba alternatīvas:
a) barometri;
b) higrometri;
c) manometri;
d) termometri;
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas
līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).
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e) sfigmomanometri.
Šis ieraksts neaptver šādas mērierīces:
(a) neelektroniskas mērierīces, kas uzstādītas lielās iekārtās vai kuras izmanto augstas precizitātes
mērījumiem;
(b) mērierīces, kas 2007. gada 3. oktobrī bija vairāk nekā 50 gadus vecas;
(c) mērierīces, kuras izstāda kultūras un vēstures priekšmetu izstādēs.

B daļa. Papildu produkti, kas nav ietverti šā pielikuma A daļas sarakstā
Slēdži un releji, aukstā katoda fluorescences spuldzes un ārējā elektroda fluorescences
spuldzes (CCFL un EEFL) elektroniskajiem displejiem un mērierīces, ja ar tiem aizstāj
lielākas iekārtas komponentu un ja nav pieejamas reālistiskas attiecīgā komponenta
bezdzīvsudraba
alternatīvas
saskaņā
ar
Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
Direktīvu 2000/53/EK2 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES3.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem
transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.).
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III PIELIKUMS
Prasības attiecībā uz dzīvsudraba izmantošanu ražošanas procesos
I daļa. Dzīvsudrabu vai dzīvsudraba savienojumus izmantot ražošanas procesos aizliegts
(a)

no 2019. gada 1. janvāra: acetaldehīda ražošanā;

(b)

no 2019. gada 1. janvāra: vinilhlorīda monomēra ražošanā.

II daļa. Ražošanas procesi, uz kuriem attiecas dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu
izmantošanas un noplūžu ierobežojumi
Nātrija vai kālija metilāta vai etilāta ražošana
Nātrija vai kālija metilātu vai etilātu ražo, ievērojot šādas prasības:

LV

–

neizmantot primārās ieguves dzīvsudrabu;

–

līdz 2020. gadam par 50 % salīdzinājumā ar 2010. gadu samazināt dzīvsudraba un
dzīvsudraba savienojumu tiešās un netiešās noplūdes gaisā, ūdenī un zemē, ko izsaka
uz tonnu saražoto vielu, un

–

no šīs regulas spēkā stāšanās dienas nepalielināt tādu ražotņu jaudu, kurās nātrija vai
kālija metilāta vai etilāta ražošanā izmanto dzīvsudrabu un kuras tika ekspluatētas
pirms attiecīgās dienas, un neatļaut sākt jaunu ražotņu ekspluatāciju.
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IV PIELIKUMS.
9. pantā minētā nerūpnieciskās un mazapjoma zelta ieguves nacionālā plāna saturs
Nacionālajā plānā iekļauj šādu informāciju:
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(a)

valsts mērķi un samazināšanas mērķrādītāji;

(b)

pasākumi, kuru mērķis ir izbeigt:
i)

nesasmalcinātas rūdas amalgamēšanu,

ii)

amalgamas vai apstrādātas amalgamas atklātu dedzināšanu,

iii)

amalgamas dedzināšanu apdzīvotās vietās un

iv)

tādu nogulumu, rūdas vai atmešu skalošanu ar cianīdu, kuriem pievienots
dzīvsudrabs, ja pirms tam nav veikta dzīvsudraba atdalīšana;

(c)

pasākumus, ar kuriem sekmē nerūpnieciskas un mazapjoma zelta ieguves
sakārtošanu vai regulēšanu;

(d)

bāzlīnijas aplēses par izmantotā dzīvsudraba daudzumu un nerūpnieciskas un
mazapjoma zelta ieguves un apstrādes praksi tās teritorijā;

(e)

stratēģijas, ar kurām atbalsta dzīvsudraba emisiju un noplūžu, kā arī ekspozīcijas
mazināšanu nerūpnieciskas un mazapjoma zelta ieguves un apstrādes jomā, tostarp
bezdzīvsudraba metožu izmantošanu;

(f)

stratēģijas, ar kurām pārvalda tirdzniecību un novērš gan ārvalstīs, gan savā teritorijā
iegūta dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu novirzīšanu izmantošanai
nerūpnieciskā un mazapjoma zelta ieguvē un apstrādē;

(g)

stratēģijas, ar kurām ieinteresētās personas iesaistīt nacionālā rīcības plāna īstenošanā
un pastāvīgā pilnveidošanā;

(h)

sabiedrības veselības stratēģiju, kas attiecas uz nerūpnieciskas un mazapjoma zelta
ieguves raktuvju strādnieku un viņu kopienu eksponētību dzīvsudrabam un kas cita
starpā ietver veselības datu vākšanu, veselības aprūpes speciālistu apmācību un
veselības aprūpes iestāžu vadītu izpratnes veidošanu;

(i)

stratēģijas, kā novērst neaizsargātu iedzīvotāju grupu, sevišķi bērnu un reproduktīvā
vecuma sieviešu, jo īpaši grūtnieču, ekspozīciju nerūpnieciskā un mazapjoma zelta
ieguvē izmantotam dzīvsudrabam;

(j)

stratēģijas, kā sniegt informāciju nerūpnieciskas un neliela apjoma zelta ieguves
raktuvju strādniekiem un skartajām kopienām, un

(k)

nacionālā rīcības plāna īstenošanas grafiku.

6

LV

V PIELIKUMS
Atbilstības tabula

LV

Regula (EK) Nr. 1102/2008

Šī regula

1. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts (pirmā daļa)

1. panta 2. punkts

3. panta 1. punkts (otrā daļa)

1. panta 3. punkts

3. panta 2. punkts

2. pants

11. pants

3. panta 1. punkts, pirmā daļa

13. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts, otrā daļa

_

3. panta 2. punkts

_

4. panta 1. punkts

_

4. panta 2. punkts

_

4. panta 3. punkts

_

5. panta 1. punkts

_

5. panta 2. punkts

_
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5. panta 3. punkts

_

6. panta 1. punkts

12. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

12. panta 1. punkts

6. panta 3. punkts

12. panta 1. punkts

6. panta 4. punkts

_

7. pants

14. pants

8. panta 1. punkts

_

8. panta 2. punkts

_

8. panta 3. punkts

_

8. panta 4. punkts

_

8. panta 5. punkts

_

9. pants

_
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