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REGOLAMENT (KE) TAL-PARLAMENT EWROPEW  

U TAL-KUNSILL Nru .../2007 

ta'  

dwar il-projbizzjoni ta’ l-esportazzjoni u l-ħżin sigur tal-merkurju metalliku 

(test b’rilevanza għaż-ŻEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari, l-Artikolu 

175(1) tiegħu fir-rigward ta’ l-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, u l-Artikolu 133 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni, 

Waqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat2, 

                                                 

1 ĠU C 168, 20.7.2007, p. 44.  
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-20 ta' Ġunju 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali). 
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Billi: 

(1) Rilaxxi tal-merkurju huma rikonoxxuti bħala theddida globali li titlob azzjoni f'livelli 

reġjonali, nazzjonali, u globali. 

(2) Bi qbil mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew u 

"Strateġija Komunitarja dwar il-Merkurju", huwa meħtieġ li jitnaqqas ir-riskju ta' l-

espożizzjoni tal-bniedem u l-ambjent għall-merkurju. 

(3) Miżuri li jittieħdu fuq livell Komunitarju jridu jitqiesu bħala parti minn sforz globali sabiex 

jitnaqqas ir-riskju ta' espożizzjoni għall-merkurju, partikolarment fil-qafas ta' Programm 

dwar il-Merkurju taħt il-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti. 

(4) Jeħtieġ li l-esportazzjoni tal-merkurju metalliku mill-Komunità tiġi pprojbita sabiex il-

provvista globali tal-merkurju titnaqqas b’mod sinifikattiv. 

(5) Il-projbizzjoni ta’ l-esportazzjoni ser tirriżulta f'ammonti konsiderevoli ta' merkurju żejjed 

fil-Komunità li ma għandhomx jitħallew jerġgħu jidħlu fis-suq. Għalhekk, il-ħżin sigur ta' 

dan il-merkurju fi ħdan il-Komunità għandha tkun żgurata. 
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(6) Sabiex jiġu previsti possibbiltajiet ta' ħżin sigur tal-merkurju metalliku li huwa kkunsidrat 

bħala skart, huwa xieraq li ssir deroga mill-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva tal-

Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma1 għal ċertu tipi 

ta' terraferma, u biex il-kriterji tat-taqsima 2.4 ta' l-Anness tad-Deċizjoni tal-

Kunsill 2003/33/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-

aċċettazzjoni ta' skart f'terraferma artifiċjali skond l-Artikolu 16 ta' u l-Anness II tad-

Direttiva 1999/31/KE2 jiġu ddikjarati mhux applikabbli għal ħżin temporanju ta' merkurju 

metalliku għal aktar minn sena f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati lil u mgħammra għal dan il-

għan. 

(7) Għal ħżin temporanju ta' merkurju metalliku għal aktar minn sena waħda f'faċilitajiet fuq l-

art iddedikati għal u mgħammra għal dan il-għan, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 

96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' 

sustanzi perikolużi3 . 

(8) Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta' skart4. 

Madankollu sabiex jippermettu r-rimi xieraq tal-merkurju metalliku fil-Komunità, l-

awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u d-dispaċċ huma mħeġġin jevitaw li jqajmu 

oġġezzjonijiet għal vjeġġi ta' merkurju metalliku li hu meqjus bħala skart abbażi ta' l-

Artikolu 11(1)(a) ta' dak ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006. Hu nnutat li, skond l-

Artikolu 11(3) tiegħu, fil-każ ta' skart perikoluż prodott fi Stat Membru tad-dispaċċ fi 

kwantità totali kull sena tant żgħira li l-provvediment ta' installazzjonijiet speċjalizzati 

ġodda għar-rimi f'dak l-Istat Membru ma jkunx ekonomiku, l-Artikolu 11(1)(a) tiegħu ma 

japplikax. 

                                                 

1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 1.10.2003, p. 1). 

2 ĠU L 11, 16. 1. 2003, p. 27. 
3 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 

1882/2003. 
4 ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1. 
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(9) Sabiex jiġi żgurat ħżin sigur għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent, il-valutazzjoni ta' 

sikurezza għal ħażna taħt l-art skond id-Deċiżjoni 2003/33/KE għandha tkun 

ikkomplimentata b'rekwiżiti speċifiċi u għandha wkoll ssir applikabbli għal ħżin mhux taħt 

l-art. L-ebda operazzjoni ta' rimi finali m'għandha tiġi permessa sakemm jiġu adottati r-

rekwiżiti speċjali u l-kriterji ta' aċċettazzjoni. Il-kondizzjonijiet tal-ħżin f'minjiera tal-melħ 

jew f'formazzjonijiet ta' blat iebes taħt l-art fil-fond, adattati għar-rimi tal-merkurju 

metalliku, għandhom notevolment jissodisfaw il-prinċipji tal-protezzjoni ta' l-ilma ta' l-art 

kontra l-merkurju , il-prevenzjoni ta' emissjonijiet ta' fwar ta' merkurju, l-impermeabbiltà 

għall-gassijiet u l-likwidi ta' l-inħawi u - fil-każ ta' ħżin permanenti - is-siġillar sod ta' l-

iskart fit-tmiem tal-proċess ta' deformazzjoni tal-minjiera. Dawk il-kriterji għandhom 

jiddaħħlu fl-annessi tad-Direttiva 1999/31/KE, meta jiġu emendati għall-fini ta' dan ir-

Regolament. 

(10) Il-kondizzjonijiet tal-ħżin fuq l-art għandhom notevolment jissodisfaw il-prinċipji tar-

riversibbiltà tal-ħżin, il-protezzjoni tal-merkurju kontra l-ilma meteoriku, l-impermeabbiltà 

lejn il-ħamrija u l-prevenzjoni ta' emissjonijiet ta' fwar tal-merkurju. Dawk il-kriterji 

għandhom jiddaħħlu fl-annessi tad-Direttiva 1999/31/KE meta jiġu emendati għall-fini ta' 

dan ir-Regolament. Il-ħżin fuq l-art ta' merkurju metalliku għandu jkun kkunsidrat bħala 

soluzzjoni temporanja. 

(11) Stati Membri għandhom jissottomettu tagħrif dwar permessi maħruġa għal faċilitajiet ta' 

ħżin kif ukoll dwar l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament, sabiex 

eventwalment tkun tista' ssir valutazzjoni tiegħu. L-importaturi, l-esportaturi u l-operaturi 

għandhom jissottomettu informazzjoni dwar il-movimenti u l-użu tal-merkurju mettaliku. 
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(12) L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli għall-ksur tad-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-persuni fiżiċi u legali. Dawk il-penali 

għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.  

(13) Huwa xieraq li jkun organizzat skambju ta' informazzjoni sabiex tiġi valutata l-ħtieġa 

potenzjali għal miżuri supplimentari relatati ma' l-esportazzjoni, l-importazzjoni u l-ħżin 

tal-merkurju u ma' taħlitiet ta' merkurju u prodotti li fihom il-merkurju mingħajr 

preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni tat-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 81 

tiegħu. 

(14) Għaddejja riċerka dwar ir-rimi sigur ta' merkurju, inkluż dwar tekniki differenti għall-

istabbilizzazzjoni jew modi oħrajn għall-immobilizzazzjoni ta' merkurju. Bħala prijorità, l-

Kummissjoni għandha żżomm din ir-riċerka taħt reviżjoni u tippreżenta rapport malajr 

kemm jista' jkun. Din l-informazzjoni hija importanti billi tipprovdi bażi soda għal 

reviżjoni ta' dan ir-Regolament sabiex jintlaħaq l-objettiv tiegħu. 

(15) Il-Kummissjoni għandha tikkonsidra dan it-tagħrif meta tissottometti rapport ta' 

valutazzjoni sabiex tidentifika l-ħtiġijiet li jistgħu jkunu possibbli biex dan ir-Regolament 

jiġi emendat. 

(16) Il-Kummissjoni għandha ssegwi ukoll l-iżviluppi internazzjonali rigward il-provvista u d-

domanda għall-merkurju, partikolarment negozjati multilaterali, u tirrapporta fuqhom 

sabiex tippermetti l-valutazzjoni tal-konsistenza ta' l-approċċ globali. 
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(17) Il-miżuri neċessarji għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-ħżin tal-

merkurju metalliku f'ċerti faċilitajiet imsemmija hawn għandhom ikunu adottati skond id-

Direttiva 1999/31/KE b'kont meħud tal-konnessjoni diretta bejn dan ir-Regolament u dik 

id-Direttiva. 

(18) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri t-tnaqqis ta' l-espożizzjoni għall-merkurju 

permezz ta' projbizzjoni ta' l-esportazzjoni u obbligu ta' ħżin, ma jistax jintlaħaq biżżejjed 

mill-Istati Membri, u għalhekk, minħabba l-impatt fuq il-moviment ta' merkanzija u l-

funzjonament tas-suq intern kif ukoll in-natura transkonfinali tat-tniġġis bil-merkurju, jista' 

jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista tadotta miżuri, b'konformità mal-

prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn 

dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan, 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 
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Artikolu 1 

L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku (Hg, CAS 7439-97-6) mill-Komunità għandha tkun 

ipprojbita mill-1 ta' Lulju 2011. 

Artikolu 2 

Mill-1 ta' Lulju 2011, merkurju metalliku li ma jkunx użat aktar fl-industrija tal-kloro-alkali, 

merkurju metalliku miksub mit-tindif ta' gass naturali u merkurju metalliku mit-tħaffir għal minerali 

li ma fihomx ħadid u attivitajiet ta' tidwib għandu jitqies bħala skart u jintrema skond id-

dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 

dwar l-iskart1 b'mod sigur għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. 

Artikolu 3 

1. B'deroga mill-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva 1999/31/KE, merkurju metalliku li jitqies 

bħala skart jista', f'konteniment adatt, jiġi 

(a) maħżun temporanjament għal aktar minn sena jew maħżun permanentement 

(operazzjonijiet ta' rimi D 15 jew D 12 rispettivament, kif definiti fl-Anness II A tad-

Direttiva 2006/12/KE) f'minjieri tal-melħ adattati għar-rimi ta' merkurju metalliku, 

jew f'formazzjonijiet ta' blat iebes taħt l-art fil-fond li jipprovdu livell ta' sigurtà u 

iżolament ekwivalenti għal dak tal-minjieri tal-melħ, jew 

                                                 

1 ĠU L 114,27.4.2006, p. 9.  
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(b) maħżun temporanjament (operazzjoni ta' rimi D 15, kif definita fl-Anness II A tad-

Direttiva 2006/12/KE) għal aktar minn sena f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammra għall-ħżin temporanju ta' merkurju metalliku. F'dan il-każ, il-kriterji 

stabbiliti fit-taqsima 2.4 ta' l-Anness għad-Deċiżjoni 2003/33/KE m'għandhomx 

japplikaw. 

Id-dispożizzjonijiet l-oħrajn tad-Direttiva 1999/31/KE u d-Deċiżjoni 2003/33/KE 

għandhom japplikaw għall-punti (a) u (b). 

2. Id-Direttiva 96/82/KE għandha tapplika għall-ħżin imsemmi fil-paragrafu 1(b) ta' l-

Artikolu 3. 

Artikolu 4 

1. Il-valutazzjoni ta' sigurtà li trid issir f'konformità mad-Deċiżjoni 2003/33/KE għar-rimi ta' 

merkurju metalliku skond l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament għandha tkopri partikolarment 

ir-riskji addizzjonali li jirriżultaw min-natura u l-karatteristiċi għat-terminu twil tal-

merkurju metalliku u l-konteniment tiegħu. 

2. Il-permess imsemmi fl-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 1999/31/KE għall-faċilitajiet skond l-

Artikolu 3 (a) u (b) ta' dan ir-Regolament għandu jinkludi rekwiżiti għal spezzjonijiet 

viżwali regolari tal-kontenituri u l-istallazzjoni ta' tagħmir adatt ta' rilevament ta' fwar 

sabiex tinstab kwalunkwe tnixxija. 

3. Il-ħtiġiet għal faċilitajiet elenkati fl-Artikolu 3(1) (a) u (b) ta' dan ir-Regolament kif ukoll 

kriterji ta' aċċettazzjoni għall-merkurju metalliku, li jemendaw l-Annessi I, II u III tad-

Direttiva 1999/31/KE, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16 

ta' dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta adatta mill-aktar fis 

possibbli, u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2010.  
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Kwalunkwe operazzjoni ta' rimi finali (operazzjoni ta' rimi D 12, kif definita fl-Anness II A tad-

Direttiva 2006/12/KE) dwar merkurju metalliku għandha tkun permessa biss wara d-data li fiha 

tkun giet adottata l-emenda ta' l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 1999/31/KE. 

Artikolu 5 

1. L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni kopja ta' kwalunkwe permess 

maħruġ għal faċilità magħżula għal ħżin temporanju jew permanenti tal-merkurju 

metalliku (operazzjonijiet ta' rimi D 15 jew D 12 rispettivament, kif definiti fl-Anness II A 

tad-Direttiva 2006/12/KE). 

2. Sa l-1 ta' Lulju 2012, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-

applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. L-

Istati Membri għandhom, fuq talba mill-Kummissjoni, jissottomettu dak it-tagħrif qabel 

dik id-data. 

3. Sa l-1 ta' Lulju 2012, importaturi, esportaturi u operaturi ta' l-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 2, kif ikun il-każ, għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 

kompetenti d-data li ġejja:  

(a) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni kif ukoll l-użu 

intenzjonat tal-merkurju metalliku li jidħol fil-Komunità; 

(b) volumi, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni tal-merkurju metalliku meqjus 

bħala skart li hu nnegozjat b'mod transkonfinali ġewwa l-Komunità. 
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Artikolu 6 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar pieni applikabbli għal ksur tad-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li 

dawn jiġu applikati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati 

Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa ... 1 u għandhom 

jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom. 

Artikolu 7 

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta' tagħrif bejn l-Istati Membri u l-industriji 

konċernati. Dan l-iskambju ta' tagħrif għandu, b'mod partikolari, jeżamina l-bżonn 

potenzjali għal: estensjoni tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni għal komposti tal-merkurju u 

prodotti li fihom il-merkurju; projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta' merkurju metalliku, 

taħlitiet tal-merkurju u prodotti li fihom il-merkurju; estensjoni ta' l-obbligu ta' ħżin għal 

merkurju metalliku minn sorsi oħrajn; u limiti ta' żmien dwar il-ħżin temporanju ta' 

merkurju metalliku. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi attivitajiet ta' riċerka li għaddejjin dwar il-

possibilitajiet varji ta' rimi bla periklu inkluż is-solidifikazzjoni tal-merkurju metalliku. Il-

Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa l-1 ta' 

Lulju 2010. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tippreżenta 

proposta għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament mill-iktar fis possibbli u mhux aktar tard 

mill-1 ta' Lulju 2013. 

                                                 

1 Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.  
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3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-

Regolament fil-Komunità, b'kont meħud ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u 

fl-Artikolu 5. 

4. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport, jekk xieraq akkumpanjat minn proposta 

għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill mhux aktar tard 

mill-1 ta' Lulju 2013 li għandu jirrifletti u jevalwa l-eżitu ta' l-iskambju ta' informazzjoni 

msemmi fil-paragrafu 1 u tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. 

5. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill sa l-1 ta' Lulju 

2010 dwar il-progress f'attivitajiet u negozjati multilaterali dwar il-merkurju, waqt li 

tivvaluta partikolarment il-konsistenza taż-żmien u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri 

speċifikati f'dan ir-Regolament ma' żviluppi internazzjonali. 

Artikolu 8 

Sa l-1 ta' Lulju 2011 l-Istati Membri jistgħu jżommu fis-seħħ miżuri nazzjonali li jirrestrinġu l-

esportazzjoni ta' merkurju metalliku li ġew adottati f'konformità mal-leġislazzjoni Komunitarja 

qabel l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament. 
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Artikolu 9 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-

Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

 


