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PRILOGA I
Živosrebrove spojine in zmesi, za katere veljata člena 3 in 4
Živosrebrove spojine:
Živosrebrov (I) klorid (Hg2Cl2, CAS št. 10112-91-1)
Živosrebrov (II) oksid (HgO, CAS št. 21908-53-2)
Cinabaritna ruda
Zmesi:
Zmesi živega srebra z drugimi snovmi, vključno z živosrebrovimi zlitinami, z vsebnostjo
mase živega srebra najmanj 95 %.
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PRILOGA II
Proizvodi iz člena 5, ki vsebujejo dodano živo srebro
Del A – Proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro

1. Baterije, razen cink-srebro-oksidnih gumbnih baterij z vsebnostjo živega srebra < 2 %, cink-zrak
gumbnih baterij z vsebnostjo živega srebra < 2 %.
2. Stikala in releji, razen mostičkov z zelo natančno merljivostjo kapacitete in izgub ter
visokofrekvenčnih stikal in relejev za radijske frekvence v instrumentih za spremljanje in nadzor
z najvišjo vsebnostjo živega srebra 20 mg na mostiček, stikalo ali rele.
3. Kompaktne fluorescentne sijalke (CFL) za splošno razsvetljavo ≤ 30 wattov z vsebnostjo živega
srebra več kakor 5 mg na razelektritveno cevko.
4. Naslednje linearne fluorescentne sijalke (LFL) za splošno razsvetljavo:
(a) tripasovne fosforne < 60 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko,
(b) halofosfatne fosforne ≤ 40 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 10 mg na sijalko.
5. Visokotlačne živosrebrove sijalke (HPMV) za splošno razsvetljavo.
6. Naslednje fluorescentne sijalke s hladno katodo in fluorescentne sijalke z zunanjo elektrodo
(CCFL in EEFL) za elektronske zaslone, ki vsebujejo dodano živo srebro:
(a) kratke (≤ 500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 3,5 mg na sijalko,
(b) srednje dolge (> 500 mm in ≤ 1500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko,
(c) dolge (> 1500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 13 mg na sijalko.
7. Kozmetični izdelki z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, razen izjem, navedenih v
vnosu 17 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1.
8. Pesticidi, biocidi in lokalni antiseptiki.
9. Naslednji neelektronski merilniki, kjer ni na voljo ustrezne nadomestne rešitve brez živega
srebra:
(a) barometri,
(b) higrometri,
(c) manometri,
(d) termometri,
1
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Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih
izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).
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(e) merilniki krvnega tlaka.
Ta vnos ne zajema naslednjih merilnikov:
(a) neelektronskih merilnikov, vgrajenih v velike naprave, ali merilnikov, ki se uporabljajo za
precizna merjenja,
(b) merilnikov, ki so bili 3. oktobra 2007 starejši od 50 let,
(c) merilnikov, namenjenih za javne razstave v kulturne in zgodovinske namene.

Del B – Drugi proizvodi, ki niso na seznamu iz dela A te priloge
Stikala in releji, hladne katodne fluorescentne sijalke in fluorescentne sijalke z zunanjo
elektrodo (CCFL in EEFL) za elektronske zaslone ter merilniki, če se uporabijo za zamenjavo
sestavnega dela velike naprave in pod pogojem, da za ta sestavni del ni nobene izvedljive
nadomestne rešitve brez živega srebra v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega
parlamenta in Sveta2 ter Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta3.
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Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L
269, 21.10.2000, str. 34).
Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).
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PRILOGA III
Zahteve v zvezi z živim srebrom, ki se uporabljajo za proizvodne postopke
Del I: Prepoved uporabe živega srebra ali živosrebrovih spojin v proizvodnih postopkih
(a)

Od 1. januarja 2019: proizvodnja acetaldehida.

(b)

Od 1. januarja 2019: proizvodnja vinilklorid monomera.

Del II: Proizvodni postopki, za katere veljajo omejitve uporabe ter izpustov živega
srebra in živosrebrovih spojin
Proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata
Proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata poteka v skladu z naslednjimi
zahtevami:
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–

ne uporablja se živo srebro iz primarnega izkopa,

–

neposredni in posredni izpusti živega srebra in živosrebrovih spojin v zrak, vodo in
zemljo glede na tono proizvedene snovi se zmanjšajo za 50 % do leta 2020 v
primerjavi z letom 2010; ter

–

od začetka veljavnosti te uredbe se zmogljivost naprav, ki so za proizvodnjo
natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata uporabljale živo srebro ali živosrebrove
spojine in so obratovale pred navedenim datumom, ne poveča, prav tako pa se ne
dovolijo nove naprave.
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PRILOGA IV
Vsebina nacionalnega načrta o obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem
obsegu iz člena 9
Nacionalni načrt vsebuje naslednje informacije:
(a)

nacionalne cilje in cilje za zmanjševanje;

(b)

ukrepe za ukinitev:
(i)

amalgamiranja rude,

(ii)

žganja amalgama ali predelanega amalgama na prostem,

(iii) žganja amalgama v stanovanjskih območjih ter
(iv) luženja usedlin, rude ali jalovine, ki jim je bilo dodano živo srebro, ne da bi
bilo to živo srebro prej odstranjeno, s cianidom;
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(c)

ukrepe za pospešitev formalno-pravne ureditve sektorja obrtniškega kopanja zlata in
kopanja zlata v majhnem obsegu;

(d)

izhodiščne ocene količin uporabljenega živega srebra in praks, ki se na njenem
ozemlju uporabljajo pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem
obsegu;

(e)

strategije za spodbujanje zmanjševanja emisij in izpustov živega srebra ter
zmanjševanja izpostavljenosti živemu srebru pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju
zlata v majhnem obsegu, vključno za spodbujanje načinov brez uporabe živega
srebra;

(f)

strategije za trgovanje in preprečevanje preusmeritve živega srebra in živosrebrovih
spojin iz tujih in domačih virov za uporabo v dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in
kopanja zlata v majhnem obsegu;

(g)

strategije za vključevanje deležnikov v izvajanje in nenehno razvijanje nacionalnega
akcijskega načrta;

(h)

strategijo javnega zdravja za obvladovanje izpostavljenosti malih in obrtniških
zlatokopov in njihovih skupnosti živemu srebru, ki med drugim predvideva zbiranje
zdravstvenih podatkov, usposabljanje zdravstvenih delavcev in ozaveščanje prek
zdravstvenih ustanov;

(i)

strategije za preprečevanje izpostavljenosti ranljivih skupin prebivalstva, zlasti otrok
in žensk v rodni dobi, predvsem nosečih žensk živemu srebru pri obrtniškem kopanju
zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu;

(j)

strategije za informiranje obrtniških in malih zlatokopov ter prizadetih skupnosti:

(k)

časovni načrt za izvedbo nacionalnega akcijskega načrta.
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PRILOGA V
Korelacijska tabela
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Uredba (ES) št. 1102/2008

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 3(1), prvi pododstavek

Člen 1(2)

Člen 3(1), drugi pododstavek

Člen 1(3)

Člen 3(2)

Člen 2

Člen 11

Člen 3(1), prvi pododstavek

Člen 13(1)

Člen 3(1), drugi pododstavek

_

Člen 3(2)

_

Člen 4(1)

_

Člen 4(2)

_

Člen 4(3)

_

Člen 5(1)

_

Člen 5(2)

_
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Člen 5(3)

_

Člen 6(1)

Člen 12(1)

Člen 6(2)

Člen 12(1)

Člen 6(3)

Člen 12(1)

Člen 6(4)

_

Člen 7

Člen 14

Člen 8(1)

_

Člen 8(2)

_

Člen 8(3)

_

Člen 8(4)

_

Člen 8(5)

_

Člen 9

_
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