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REGULAMENTUL (CE) nr. …/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN  

ŞI AL CONSILIULUI 

din 

privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a 

acestei substanţe 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) 

coroborat cu articolul 1 din prezentul regulament, precum şi articolul 133, 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

în urma consultării Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2, 

                                                 
1 JO C 168, 20.7.2007, p.44. 
2 Avizul Parlamentului European din 20.6.2007 (nepublicat încă în JO), Poziţia comună a 

Consiliului din … (nepublicată încă în JO) şi Poziţia Parlamentului European din … 
(nepublicată încă în JO). 
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întrucât: 

(1) Emisiile de mercur reprezintă o ameninţare globală, care justifică o acţiune la nivel 

regional, naţional şi mondial. 

(2) În conformitate cu comunicarea „Strategia comunitară privind mercurul”, prezentată 

Consiliului şi Parlamentului European de către Comisie, este necesar să se reducă riscul de 

expunere la mercur pentru oameni şi pentru mediu. 

(3) Măsurile la nivel comunitar trebuie considerate ca parte a efortului global de reducere a 

riscului de expunere la mercur, în special în cadrul Programului privind mercurul elaborat 

de Programul pentru mediu al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

(4) Ar trebui interzis exportul mercurului metalic din Comunitate pentru a reduce în mod 

semnificativ oferta mondială de mercur. 

(5) Interzicerea exportului va avea ca rezultat cantităţi considerabile de excedent de mercur în 

Comunitate, a cărui reintrare pe piaţă nu ar trebui permisă. Prin urmare, ar trebui asigurată 

depozitarea în condiţii de siguranţă a acestui mercur în cadrul Comunităţii. 
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(6) Pentru a prevedea posibilităţi de depozitare în condiţii de siguranţă a mercurului metalic, 

considerat deşeu, se impune derogarea de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CEE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri1 pentru 

anumite tipuri de depozite de deşeuri şi declararea criteriilor din secţiunea 2.4 a anexei la 

Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi 

proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 

şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CEE,2 ca fiind inaplicabile pentru depozitarea 

temporară a mercurului metalic pe o perioadă mai mare de un an, în instalaţii supraterane 

destinate acestui scop şi echipate în mod corespunzător . 

(7) În cazul depozitării temporare a mercurului metalic, pe o perioadă mai mare de un an, în 

instalaţii supraterane destinate acestui scop şi echipate în mod corespunzător, ar trebui să 

se aplice Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra 

riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase3 . 

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de 

deşeuri4. Cu toate acestea, pentru a permite o depozitare corespunzătoare a mercurului 

metalic în Comunitate, autorităţile competente de destinaţie şi de expediere ar trebui să nu 

ridice obiecţii în privinţa transporturilor de mercur metalic, care este considerat deşeu în 

baza articolului 11 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament. Se observă că, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din respectivul regulament articolul 11 alineatul 

(1) litera (a) , nu se aplică în cazul deşeurilor periculoase produse într-un stat membru care 

a făcut livrarea într-o cantitate totală pe an atât de mică încât instituirea de instalaţii noi şi 

specializate de depozitare în respectivul stat membru s-ar dovedi neeconomică. 

                                                 
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 13.10.2003, p. 1). 
2 JO L 11, 16. 1. 2003, p. 27. 
3 JO L 10,14.1.1997, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003. 
4 JO L 190, 12.7.2006, p. 1. 
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(9) Pentru a asigura o depozitare sigură pentru sănătatea umană şi pentru mediu, evaluarea 

siguranţei pentru depozitarea subterană prevăzută în Decizia 2003/33/CE ar trebui să fie 

completată cu cerinţe specifice şi ar trebui să fie aplicabilă şi depozitării non-subterane. Nu 

ar trebui permisă nicio operaţiune de eliminare finală înainte de adoptarea cerinţelor 

speciale şi a criteriilor de aprobare. Condiţiile de depozitare în mine de sare sau în 

formaţiuni de rocă dură subterane, adaptate pentru depozitarea mercurului metalic, ar 

trebui în special să respecte principiile de protejare a pânzei freatice de scurgerile de 

mercur metalic, de prevenire a emisiilor de vapori de mercur, de impermeabilitate la 

substanţe gazoase sau lichide din împrejurimi şi - în cazul depozitării permanente - de 

încapsulare strictă a deşeurilor la sfârşitul procesului de deformare a minelor. Aceste 

criterii ar trebui introduse în anexele la Directiva 1991/31/CE cu ocazia modificării 

acestora în sensul prezentului regulament. 

(10) Condiţiile de depozitare supraterană ar trebui în special să respecte principiile de 

reversibilitate a depozitării, de protejare a mercurului de acţiunea apelor pluviale, de 

impermeabilitate către sol şi de prevenire a emisiilor de vapori de mercur. Aceste criterii ar 

trebui introduse în anexele la Directiva 1991/31/CE, cu ocazia modificării acestora în 

sensul prezentului regulament. Depozitarea supraterană a mercurului metalic ar trebui 

considerată o soluţie temporară. 

(11) Statele membre ar trebui să prezinte informaţii privind autorizaţiile emise pentru spaţiile de 

depozitare, precum şi privind aplicarea prezentului regulament şi efectele acestuia asupra 

pieţei, pentru a permite evaluarea acestuia în timp util. Importatorii, exportatorii şi 

operatorii ar trebui să pună la dispoziţie informaţiile privind transferul şi utilizarea 

mercurului metalic. 
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(12) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancţiunilor aplicabile persoanelor fizice şi 

juridice în cazul nerespectării dispoziţiilor prezentului regulament. Respectivele sancţiuni 

ar trebui să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. 

(13) Se impune organizarea unui schimb de informaţii pentru a evalua eventuala nevoie pentru 

măsuri suplimentare cu privire la exportul, importul şi depozitarea mercurului metalic şi a 

compuşilor de mercur, precum şi a produselor care conţin mercur, fără a aduce atingere 

dispoziţiilor din tratat privind concurenţa, în special articolului 81 din acesta. 

(14) În prezent se desfăşoară activităţi de cercetare cu privire la depozitarea în condiţii de 

siguranţă a mercurului metalic, inclusiv cu privire la diferitele tehnici de stabilizare sau la 

alte metode de imobilizare a mercurului. Comisia ar trebui să examineze în mod prioritar 

aceste activităţi de cercetare şi să prezinte un raport în cel mai scurt timp. Aceste informaţii 

sunt importante deoarece vor reprezenta un temei solid pentru revizuirea prezentului 

regulament în vederea atingerii obiectivelor sale. 

(15) Comisia ar trebui să ia în considerare aceste informaţii în momentul prezentării unui raport 

de evaluare, pentru a identifica eventualele necesităţi de modificare a prezentului 

regulament. 

(16) Comisia ar trebui, de asemenea, să urmărească evoluţiile pe plan internaţional privind 

cererea şi oferta de mercur, în special negocierile multilaterale şi să prezinte un raport cu 

privire la acestea pentru a permite evaluarea coerenţei strategiei globale. 
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(17) Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului Regulament referitoare la depozitarea 

temporară a mercurului metalic în anumite spaţii de depozitare enumerate în cuprinsul 

prezentului act ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Directiva 1999/31/CE, luând în 

considerare conexiunea directă între prezentul regulament şi directiva menţionată. 

(18) Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv reducerea expunerii la mercur prin 

interzicerea exportului şi obligaţia de depozitare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de 

către statele membre şi, având în vedere impactul asupra circulaţiei mărfurilor şi asupra 

funcţionării pieţei interne, precum şi natura transfrontalieră a poluării cu mercur, poate fi, 

prin urmare, realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În 

conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, 

prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

De la 1 iulie 2011 este interzis exportul de mercur metalic (Hg, CAS 7439-97-6) din Comunitate. 

Articolul 2 

De la 1 iulie 2011, mercurul metalic care nu se mai foloseşte în industria clorosodică, mercurul 

metalic obţinut din purificarea gazului natural şi mercurul metalic obţinut ca produs din industria 

minieră neferoasă şi din operaţiile de topire se consideră deşeu şi se depozitează conform 

dispoziţiilor din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 

privind deşeurile1, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru mediu. 

Articolul 3 

(1) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, mercurul 

metalic care este considerat deşeu poate, în condiţii de izolare corespunzătoare, 

(a) să fie depozitat temporar, pe o durată mai mare de un an, sau să fie depozitat 

permanent (operaţiunile de eliminare D 15 sau D 12 definite în anexa II A la 

Directiva 2006/12/CE), în mine de sare adaptate pentru depozitarea mercurului 

metalic sau în formaţiuni de rocă dură, adânci, subterane, care să ofere un nivel de 

siguranţă şi izolare echivalent cu cel al minelor de sare menţionate sau 

                                                 
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9. 
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(b) să fie depozitat temporar (operaţiunea de eliminare D 15 definită în anexa II A la 

Directiva 2006/12/CE), pe o durată mai mare de un an, în instalaţii supraterane 

destinate şi echipate pentru depozitarea temporară a mercurului metalic. În acest caz, 

nu se aplică criteriile stabilite la secţiunea 2.4 din anexa la Decizia 2003/33/CE. 

Celelalte prevederi ale Directivei 1999/31/CE şi ale Deciziei 2003/33/CE se aplică 

dispoziţiilor de la literele (a) şi (b). 

(2) Directiva 96/82/CE se aplică depozitelor, astfel cum se menţionează la alineatul (1) litera 

(b) din prezentul articol. 

Articolul 4 

(1) Evaluarea de siguranţă care urmează a fi efectuată în conformitate cu Decizia 2003/33/CE 

pentru depozitarea mercurului metalic în conformitate cu articolul 3 din prezentul 

regulament vizează, în special, riscurile suplimentare cauzate de natura şi de 

comportamentul pe termen lung ale mercurului metalic, precum şi de izolarea acestuia. 

(2) Autorizaţia pentru instalaţii menţionată la articolele 8 şi 9 din Directiva 1999/31/CE, în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1) literele (a) şi (b) din prezentul regulament include 

cerinţe referitoare la inspecţiile vizuale periodice ale recipientelor, precum şi la instalarea 

de echipament corespunzător pentru detectarea vaporilor, în vederea detectării oricărei 

scurgeri. 

(3) Cerinţele pentru instalaţiile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) şi (b) din 

prezentul regulament, precum şi criteriile de acceptare a mercurului metalic, care 

determină modificări în anexele I, II şi III la Directiva 1993/31/CE, se adoptă în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din directiva menţionată. Comisia 

formulează o propunere corespunzătoare cât mai curând posibil şi cel târziu până la 1 

ianuarie 2010.  
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Orice operaţiune de eliminare finală (operaţiunea de eliminare D 12 definită în anexa II A la 

Directiva 2006/12/CE) privind mercurul metalic este permisă numai după adoptarea modificării la 

anexele I, II şi III la Directiva 1993/31/CE.  

Articolul 5 

(1) Statele membre înaintează Comisiei o copie a oricărei autorizaţii emise pentru o instalaţie 

desemnată să depoziteze permanent sau temporar mercur metalic (operaţiunile de eliminare 

D 15 sau D 12 definite în anexa II A la Directiva 2006/12/CE). 

(2) Până la 1 iulie 2012, statele membre informează Comisia asupra punerii în aplicare a 

prezentului regulament şi asupra efectelor de piaţă ale acestuia pe teritoriul lor. La 

solicitarea Comisiei, statele membre prezintă respectivele informaţii înainte de data 

menţionată. 

(3) Până la 1 iulie 2012, importatorii, exportatorii şi operatorii din cadrul activităţilor 

prevăzute la articolul 2, după caz, trimit Comisiei şi autorităţilor competente următoarele 

informaţii: 

(a) cantităţile, preţurile, ţara de origine şi ţara de destinaţie, precum şi utilizarea 

prevăzută pentru mercurul metalic introdus în Comunitate; 

(b) cantităţile, ţara de origine şi ţara de destinaţie a mercurului metalic considerat deşeu 

şi care este comercializat transfrontalier în Comunitate. 
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Articolul 6 

Statele membre adoptă regimul sancţiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispoziţiilor 

prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste 

sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre notifică 

aceste dispoziţii Comisiei până la …* şi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificări 

ulterioare privind aceste dispoziţii. 

Articolul 7 

(1) Comisia organizează un schimb de informaţii între statele membre şi sectoarele industriale 

interesate. Acest schimb de informaţii analizează, în special, eventualitatea necesităţii de a 

extinde interdicţia de export la compuşii mercurului şi la produsele care conţin mercur, de 

a interzice importul de mercur metalic, de compuşi ai mercurului şi de produse care conţin 

mercur, de a extinde obligaţia de depozitare la mercurul metalic provenind din alte surse, 

precum şi de a impune termene privind depozitarea temporară a mercurului metalic. 

(2) Comisia monitorizează activităţile curente de cercetare privind opţiunile de eliminare în 

condiţii de siguranţă, care includ solidificarea mercurului metalic. Până la 1 iulie 2010, 

Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului. Pe baza acestui raport, 

Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere de revizuire a prezentului regulament cât 

mai curând posibil şi cel târziu la 1 iulie 2013. 

                                                 
* Un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. 
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(3) Comisia evaluează punerea în aplicare şi efectele de piaţă ale prezentului regulament în 

Comunitate, ţinând seama de informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2) din prezentul 

articol şi la articolul 5. 

(4) Până la 1 iulie 2013, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului, 

însoţit, dacă este cazul, de o propunere de revizuire a prezentului regulament care să 

reflecte şi să evalueze rezultatul schimbului de informaţii menţionat la alineatul (1) şi al 

evaluării menţionate la alineatul (3). 

(5) Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului cu 

privire la progresul înregistrat în activităţile multilaterale şi în negocierile privind 

mercurul, evaluând în special compatibilitatea calendarului şi a domeniului de aplicare al 

măsurilor specificate în prezentul regulament cu evoluţiile de pe plan internaţional. 

Articolul 8 

Statele membre pot să menţină, până la 1 iulie 2011, măsurile naţionale de limitare a exportului de 

mercur metalic, adoptate în conformitate cu legislaţia comunitară înainte de adoptarea prezentului 

regulament. 
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Articolul 9 

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 

 

 


