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Θέμα: «Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 για τον υδράργυρο» 

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον υδράργυρο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1102/2008. 

Πεδίο Εφαρμογής  

Ο εν λόγω Κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα και τις προϋποθέσεις για το εμπόριο του υδραργύρου, των 

ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου, των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου καθώς 

και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου.  

Συγκεκριμένα: 

Εξαγωγές 

Απαγορεύεται η εξαγωγή, προσωρινή εξαγωγή και επανεξαγωγή,  

α) υδραργύρου   

β) ενώσεων υδραργύρου και μειγμάτων υδραργύρου που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού. Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η εξαγωγή των ενώσεων υδραργύρου του Παραρτήματος Ι 

εφόσον οι εν λόγω ενώσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή 

κλίμακα ή για εργαστηριακή ανάλυση.  

γ) προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του εν θέματι Κανονισμού, 

απαγορεύεται από τις ημερομηνίες που ορίζει το εν λόγω παράρτημα. Η απαγόρευση αυτή  δεν 

εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου:  

ι) προϊόντα ουσιώδους σημασίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και για στρατιωτικές 

χρήσεις και  
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ιι) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας, της βαθμονόμησης οργάνων 

μέτρησης, ή ως πρότυπα αναφοράς. 

Εισαγωγές 

Απαγορεύεται η εισαγωγή:  

α) υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Κατά παρέκκλιση, 

και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αποβλήτων, επιτρέπεται η εισαγωγή υδραργύρου και 

μειγμάτων υδραργύρου που απαριθμούνται στο παράρτημα I για χρήση επιτρεπόμενη σε ένα κράτος 

μέλος, εφόσον το κράτος μέλος εισαγωγής έχει χορηγήσει γραπτή Άδεια εισαγωγής. 

β) λοιπών μιγμάτων υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου προς ανάκτηση υδραργύρου.  

γ) προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του εν θέματι Κανονισμού,   από 

τις ημερομηνίες που ορίζει το εν λόγω παράρτημα. Η απαγόρευση αυτή, εν τούτοις, δεν εφαρμόζεται 

στα ακόλουθα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου:  

ι) προϊόντα ουσιώδους σημασίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και για στρατιωτικές 

χρήσεις και 

ιι) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας, της βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης, 

ή ως πρότυπα αναφοράς. 

Απόβλητα 

Απαγορεύεται η εισαγωγή αποβλήτων υδραργύρου από μεγάλες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 

11 του εν θέματι Κανονισμού, για χρήσεις άλλες εκτός από τη διάθεση ως αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις 

αυτές που επιτρέπεται η εισαγωγή αποβλήτων υδραργύρου, εφαρμόζονται τα ισχύοντα στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1013/2006. 

Ενσωμάτωση στο TARIC 

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον Κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC όσον 

αφορά στην εισαγωγή και εξαγωγή. Σχετικές παραπομπές: 

CD798: Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και η εισαγωγή των μειγμάτων υδραργύρου που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/852. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η εισαγωγή υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I για χρήση επιτρεπόμενη σε ένα κράτος μέλος επιτρέπεται εφόσον το 

κράτος μέλος εισαγωγής έχει χορηγήσει γραπτή άδεια εισαγωγής σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) η εξάγουσα χώρα είναι μέρος της σύμβασης της Μιναμάτα και ο εξαγόμενος υδράργυρος δεν 

προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου η οποία απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφοι 3 και 4 της σύμβασης της Μιναμάτα· ή 

β) η εξάγουσα χώρα, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση της Μιναμάτα, έχει διαβιβάσει 

βεβαίωση ότι ο υδράργυρος δεν προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου· ή 

γ) ο υδράργυρος ή τα μείγματα υδραργύρου εισάγονται για διάθεση ως απόβλητα, αν η χώρα εξαγωγής 

δεν έχει πρόσβαση σε διαθέσιμα μέσα στην επικράτειά της. 
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CD799: Η εξαγωγή και η εισαγωγή των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που παρατίθενται στο 

παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/852. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου: 

α) προϊόντα ουσιώδους σημασίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και για στρατιωτικές χρήσεις· 

β) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας, της βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης, ή 

ως πρότυπα αναφοράς. 

CD575: Οι εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 απαγορεύονται. Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται 

στις εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα ή για 

εργαστηριακή ανάλυση. 

Για τη δήλωση των υποστηρικτικών εγγράφων στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης, 

χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί πιστοποιητικού: 

C071: Έντυπο για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης γραπτής άδειας για την εισαγωγή υδραργύρου ή 

των μειγμάτων υδραργύρου που απαριθμούνται στο παράρτημα i του Κανονισμού (EE) 2017/852 

για τον υδράργυρο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού 

Y924: Εμπορεύματα που δεν αφορά ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 

Y925: Εξαγωγή για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα ή για εργαστηριακή ανάλυση (άρθρο 

3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852) 

Y969: Προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου ουσιώδους σημασίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 

και για στρατιωτικές χρήσεις· ή που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας, της 

βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης, ή ως πρότυπα αναφοράς (άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/852). 

Αρμόδια Αρχή 

Αρμόδια Αρχή Συντονισμού για την εφαρμογή του κανονισμού 2017/852/ΕΕ για τον υδράργυρο 

ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του 

Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ.  

 

 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

             ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Συνημμένα: 

Κανονισμός 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Τελωνείων χωρικής αρμοδιότητάς τους) 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΑΑΔΕ 

1.1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ 

1.2. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων 

1.3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

1.4. Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων 

1.5. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης 

1.6. ΕΥΤΕ 

2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (oete@oete.gr) 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ (info@syetapa.gr) 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (info@seth.gr) 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: contact@synddel.gr) 

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (e-mail: pse@otenet.gr) 

8. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  

2. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών 

3. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

4. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμήμα Γ΄ 
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