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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/2007 

av den 

om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 

och, med avseende på artikel 1 i denna förordning, artikel 133, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

efter att ha hört Regionkommittén, 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

                                                 

1 EUT C 168, 20.7.2007, s. 44. 
2 Europaparlamentets yttrande av den 20 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT). 
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av följande skäl: 

(1) Utsläpp av kvicksilver betraktas allmänt som ett globalt hot som motiverar åtgärder på 

regional, nationell och global nivå. 

(2) I enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om 

gemenskapens kvicksilverstrategi är det nödvändigt att minska risken för att människor 

och miljön exponeras för kvicksilver. 

(3) De åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå måste ses som en del av de globala insatser 

som görs för att minska risken för kvicksilverexponering, särskilt inom ramen för det 

kvicksilverprogram som upprättats av FN:s miljöprogram (UNEP). 

(4) Export av metalliskt kvicksilver från gemenskapen bör förbjudas, för att påtagligt minska 

det globala kvicksilverutbudet. 

(5) Exportförbudet kommer att leda till ett betydande kvicksilveröverskott i gemenskapen, 

vilket bör hindras från att åter komma ut på marknaden. Därför bör man se till att detta 

kvicksilver förvaras på ett säkert sätt inom gemenskapen. 
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(6) För att skapa möjligheter till säker förvaring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta 

som avfall, är det för vissa typer av deponering lämpligt att göra undantag från artikel 5.3 a 

i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall1 samt att ange 

att kriterierna i avsnitt 2.4 i bilagan till rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 

om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med 

artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG2 inte ska tillämpas på tillfällig förvaring 

av metalliskt kvicksilver under mer än ett år i anläggningar ovan jord som är avsedda och 

utrustade för detta ändamål.  

(7) För tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver under mer än ett år i anläggningar ovan 

jord som är avsedda och utrustade för detta ändamål, bör rådets direktiv 96/82/EG av 

den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

olyckshändelser där farliga ämnen ingår3 gälla. 

(8) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall4. För att 

möjliggöra lämpligt bortskaffande av metalliskt kvicksilver i gemenskapen uppmanas dock 

behöriga mottagar- och avsändarmyndigheter att undvika att resa invändningar mot 

transporter av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall på grundval av 

artikel 11.1 a i den förordningen. Det bör noteras att det i artikel 11.3 i den förordningen 

fastställs att artikel 11.1 a inte ska vara tillämplig, om det rör sig om farligt avfall som 

uppkommit i en avsändarstat i en så liten årlig mängd att det vore oekonomiskt att uppföra 

nya specialiserade inrättningar för bortskaffande i denna medlemsstat. 

                                                 

1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 

2 EGT L 11, 16.1.2003, s. 27. 
3 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003. 
4 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1. 
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(9) För att säkerställa att förvaringen är säker för människors hälsa och för miljön, bör den 

säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG krävs för underjordisk förvaring 

kompletteras med särskilda krav och även göras tillämplig på icke underjordisk förvaring. 

Ingen form av slutförvaring bör tillåtas innan de särskilda kraven och kriterierna för 

godkännande har antagits. Förvaringsförhållandena i en saltgruva eller i djupa 

urbergsformationer som anpassats för bortskaffande av metalliskt kvicksilver bör framför 

allt uppfylla principerna om skydd av grundvatten mot kvicksilver, förhindrande av 

kvicksilveravdunstning, ogenomtränglighet för gas och vätskor från omgivningen och – 

vid slutförvaring – fast inkapsling av avfallet efter gruvornas deformeringsprocess. Dessa 

kriterier bör införas i bilagorna till direktiv 1999/31/EG, när dessa ändras i enlighet med 

den här förordningen. 

(10) Förvaringsförhållandena ovan jord bör framför allt uppfylla principerna om reversibel 

förvaring, skydd av kvicksilver mot atmosfäriskt vatten, ogenomtränglighet mot jord och 

förhindrande av kvicksilveravdunstning. Dessa kriterier bör införas i bilagorna till 

direktiv 1999/31/EG, när dessa ändras i enlighet med den här förordningen. Förvaring av 

kvicksilver ovan jord bör anses som en tillfällig lösning.  

(11) Medlemsstaterna bör lämna information om tillstånd som utfärdas för 

förvaringsanläggningar samt om denna förordnings tillämpning och marknadseffekter, så 

att det blir möjligt att utvärdera förordningen vid lämplig tidpunkt. Importörer, exportörer 

och verksamhetsutövare bör lämna uppgifter om transport och användning av metalliskt 

kvicksilver. 
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(12) Medlemsstaterna bör fastställa sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna 

förordning, vilka ska införas mot fysiska och juridiska personer. Sanktionerna bör vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. 

(13) Ett informationsutbyte bör anordnas för bedömning av om det föreligger något behov av 

kompletterande åtgärder för export, import och förvaring av kvicksilver samt 

kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, utan att detta påverkar 

tillämpningen av konkurrensreglerna i fördraget, särskilt artikel 81. 

(14) Det pågår forskning om säkert bortskaffande av kvicksilver, inklusive olika tekniker för 

stabilisering eller andra sätt att immobilisera kvicksilver. Kommissionen bör prioritera 

granskningen av denna forskning och snarast möjligt lämna en rapport. Denna information 

är viktig som en välgrundad utgångspunkt för en översyn av denna förordning i syfte att 

uppnå dess målsättning. 

(15) Kommissionen bör beakta denna information när den lämnar en utvärderingsrapport för att 

identifiera möjliga behov av att ändra rättsakten. 

(16) Kommissionen bör också följa den internationella utvecklingen i fråga om utbud av och 

efterfrågan på kvicksilver, särskilt multilaterala förhandlingar, och rapportera om dessa för 

att göra det möjligt att utvärdera konsekvenserna av den övergripande strategin. 
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(17) De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning vad gäller tillfällig 

förvaring av metalliskt kvicksilver i vissa anläggningar som avses i denna förordning bör 

antas i enlighet med direktiv 1999/31/EG med beaktande av det direkta sambandet mellan 

denna förordning och det direktivet. 

(18) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att minska kvicksilverexponeringen med 

hjälp av exportförbud och förvaringsskyldighet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås 

av medlemsstaterna och det därför, på grund av effekterna på rörligheten för varor och den 

inre marknadens funktion samt kvicksilverföroreningarnas gränsöverskridande karaktär, 

endast kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen 

i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1 

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen ska vara förbjuden från 

och med den 1 juli 2011. 

Artikel 2 

Metalliskt kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, metalliskt kvicksilver som 

erhållits vid rening av naturgas och metalliskt kvicksilver från brytning och smältning av andra 

metaller än järn ska från och med den 1 juli 2011 betraktas som avfall och i enlighet med 

bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om 

avfall1 bortskaffas på ett sätt som är säkert för människors hälsa och för miljön. 

Artikel 3 

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får metalliskt kvicksilver som är att 

betrakta som avfall, i lämplig inneslutning, 

a) förvaras tillfälligt under mer än ett år eller slutförvaras (åtgärderna för bortskaffande 

D 15 respektive D 12 enligt bilaga II A till direktiv 2006/12/EG) i saltgruvor som 

anpassats för bortskaffande av metalliskt kvicksilver eller i djupa urbergsformationer 

som ger en likvärdig säkerhetsnivå och inneslutning som sådana saltgruvor, eller 

                                                 

1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9. 
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b) förvaras tillfälligt (åtgärd för bortskaffande D 15 enligt bilaga II A till 

direktiv 2006/12/EG) under mer än ett år i anläggningar ovan jord som är avsedda 

och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver. I detta fall ska 

kriterierna i avsnitt 2.4 i bilagan till beslut 2003/33/EG inte tillämpas. 

De övriga bestämmelserna i direktiv 1999/31/EG och beslut 2003/33/EG ska tillämpas på 

leden a och b. 

2. Direktiv 96/82/EG ska gälla sådan förvaring som avses i punkt 1 b i denna artikel. 

Artikel 4 

1. Den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG ska göras för bortskaffandet av 

metalliskt kvicksilver i enlighet med artikel 3 i denna förordning ska särskilt avse de 

ytterligare risker som uppstår genom det metalliska kvicksilvrets och inneslutningens 

beskaffenhet och långsiktiga egenskaper. 

2. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i direktiv 1999/31/EG för anläggningar enligt 

artikel 3.1 a och b i denna förordning ska innehålla krav på regelbundna okulärbesiktningar 

av behållare och krav på installation av lämplig utrustning för detektion av kvicksilverånga 

för att upptäcka eventuella läckor. 

3. Kraven på de anläggningar som förtecknas i artikel 3.1 a och b i denna förordning samt 

kriterier för mottagning av metalliskt kvicksilver med ändring av bilagorna I, II och III till 

direktiv 1999/31/EG ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 16 i det direktivet. 

Kommissionen ska utarbeta ett lämpligt förslag så snart som möjligt och senast 

den 1 januari 2010. 
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All form av slutligt bortskaffande (åtgärd för bortskaffande D 12 enligt definitionen i 

bilaga II A till direktiv 2006/12/EG) av metalliskt kvicksilver ska endast kunna tillåtas 

efter den dag då ändringen av bilagorna I, II och III till direktiv 1999/31/EG om 

deponering av avfall har antagits. 

Artikel 5 

1. Medlemsstaterna ska sända kommissionen en kopia av alla tillstånd utfärdade för 

anläggningar som är avsedda att tillfälligt förvara eller slutförvara metalliskt kvicksilver 

(åtgärderna för bortskaffande D 15 respektive D 12 enligt bilaga II A till 

direktiv 2006/12/EG). 

2. Medlemsstaterna ska senast den 1 juli 2012 informera kommissionen om förordningens 

tillämpning och dess marknadseffekter inom deras territorium. Medlemsstaterna ska på 

begäran av kommissionen lämna denna information tidigare än den dag som anges ovan. 

3. Senast den 1 juli 2012 ska importörer, exportörer och utövare av sådan verksamhet som 

avses i artikel 2 i förekommande fall översända följande uppgifter till kommissionen och 

de behöriga myndigheterna: 

a) Volymer, priser, ursprungs- och mottagarland samt avsedd användning för metalliskt 

kvicksilver som transporteras till gemenskapen. 

b) Volymer, ursprungs- och mottagarland för metalliskt kvicksilver som är att betrakta 

som avfall som transporteras mellan länder inom gemenskapen. 
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Artikel 6 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna 

förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till 

kommissionen senast den …*, och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa. 

Artikel 7 

1. Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och berörda 

industrier. Genom detta informationsutbyte ska särskilt undersökas eventuella behov av; att 

utvidga exportförbudet till kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver; 

importförbud mot metalliskt kvicksilver, kvicksilverföreningar och produkter som 

innehåller kvicksilver; att utvidga förvaringsskyldigheten till metalliskt kvicksilver från 

andra källor samt att fastställa tidsgränser för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver. 

2. Kommissionen ska följa pågående forskningsverksamhet om handlingsalternativ för säkert 

bortskaffande, inbegripet solidifiering av metalliskt kvicksilver. Kommissionen ska lägga 

fram en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli 2010. På grundval av 

rapporten ska kommissionen, om så är lämpligt, snarast möjligt och inte senare än 

den 1 juli 2013 lägga fram ett förslag till översyn av denna förordning. 

                                                 

* Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
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3. Kommissionen ska utvärdera förordningens tillämpning och marknadseffekter i 

gemenskapen med beaktande av den information som avses i punkterna 1 och 2 samt i 

artikel 5. 

4. Kommissionen ska lämna en rapport, i lämpliga fall åtföljd av ett förslag till en revidering 

av denna förordning, till Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli 2013; denna rapport 

ska avspegla och utvärdera resultaten av informationsutbytet enligt punkt 1 och 

utvärderingen enligt punkt 3. 

5. Kommissionen ska senast den 1 juli 2010 rapportera till Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen av multilaterala aktiviteter och förhandlingar beträffande kvicksilver, och 

särskilt utvärdera om tidsramarna för och omfattningen av de åtgärder som anges i denna 

förordning ligger i linje med den internationella utvecklingen. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna får till och med den 1 juli 2011 behålla nationella åtgärder som begränsar exporten 

av metalliskt kvicksilver och som antagits i enlighet med gemenskapslagstiftningen före antagandet 

av denna förordning. 
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Artikel 9 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 


