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ΟΔΗΓΙΑ 2007/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς 

διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

  

1 ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 115.
2 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την κοινοτική 

στρατηγική για τον υδράργυρο, στην οποία εξετάστηκαν όλες οι χρήσεις του υδραργύρου, 

διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να εισαχθούν σε κοινοτικό επίπεδο 

περιορισμοί για ορισμένα είδη μη ηλεκτρικού ή μη ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέτρησης 

και ελέγχου που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία αποτελούν την κύρια ομάδα προϊόντων με 

υδράργυρο που δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής από κοινοτική δράση.

(2) Η πρόληψη της εισόδου του υδραργύρου στη ροή αποβλήτων αναμένεται να προσπορίσει 

οφέλη για το περιβάλλον και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, για την ανθρώπινη υγεία, εάν 

εισαχθούν περιορισμοί στην εμπορία των οργάνων μέτρησης με υδράργυρο.

(3) Ο συνυπολογισμός του εφικτού από τεχνική και οικονομική άποψη, των διαθέσιμων 

στοιχείων σχετικά με τα όργανα μέτρησης και ελέγχου καταδεικνύει ότι τα άμεσα μέτρα 

περιορισμού θα πρέπει να καλύψουν μόνο τα όργανα μέτρησης που προορίζονται για 

χρήση από το ευρύ κοινό και ιδίως όλα τα θερμόμετρα πυρετού.

(4) Η εισαγωγή οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο παλαιότερων των πενήντα ετών 

αφορά είτε παλαιά αντικείμενα (αντίκες) είτε πολιτιστικά αγαθά, όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με 

την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών1. Το εμπόριο αυτό είναι περιορισμένο σε έκταση και 

δεν φαίνεται να θέτει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και δεν θα 

πρέπει, επομένως, να του επιβληθούν περιορισμοί.

  

1 ΕΕ L 395, 31.12.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1).
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(5) Επί του παρόντος, τα βαρόμετρα υδραργύρου κατασκευάζονται μόνο από μερικές μικρές 

εξειδικευμένες επιχειρήσεις και πωλούνται στο ευρύ κοινό κυρίως ως διακοσμητικά 

αντικείμενα. Μια συμπληρωματική περίοδος σταδιακής κατάργησης θα πρέπει να 

χορηγηθεί για τη διάθεση των εν λόγω βαρομέτρων στην αγορά, προκειμένου να επιτραπεί 

στους κατασκευαστές να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στον περιορισμό αυτό και 

να μεταπηδήσουν στην παραγωγή βαρομέτρων χωρίς υδράργυρο.

(6) Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η απελευθέρωση υδραργύρου στο περιβάλλον και 

να εξασφαλιστεί η σταδιακή απόσυρση των υπόλοιπων οργάνων μέτρησης που περιέχουν 

υδράργυρο από τις επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις, ειδικότερα των 

σφυγμομανομέτρων στην υγειονομική περίθαλψη, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη 

διαθεσιμότητα ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών που να είναι τεχνικά και 

οικονομικά εφικτές. Όσον αφορά τα σφυγμομανόμετρα στην υγειονομική περίθαλψη, θα 

πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ιατρικών εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 

επαρκής κάλυψη των αναγκών διάγνωσης και θεραπείας ειδικών ιατρικών παθήσεων.

(7) Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να περιορίζεται μόνο η διάθεση στην αγορά 

των νέων οργάνων μέτρησης. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός αυτός δεν αφορά όργανα που 

χρησιμοποιούνται ήδη ή πωλούνται μεταχειρισμένα.
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(8) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών ή των διοικητικών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη 

μέλη όσον αφορά τον περιορισμό του υδραργύρου σε διάφορα όργανα μέτρησης και 

ελέγχου ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο, να στρεβλώσουν τον 

ανταγωνισμό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 

δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι είναι 

απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των οργάνων 

μέτρησης και ελέγχου με την εισαγωγή εναρμονισμένων διατάξεων όσον αφορά τα 

προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, ώστε να διαφυλαχθεί η εσωτερική αγορά και 

συγχρόνως να εξασφαλισθεί υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

(9) Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 

περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και 

παρασκευασμάτων1 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας 

που προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίες 

περιέχονται στην οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με 

την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία2, καθώς και σε ειδικές οδηγίες βασιζόμενες σε αυτήν, 

ιδιαιτέρως την οδηγία 98/24/EΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την 

προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες3.

  

1 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/139/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 384, 29.12.2006, σ. 94).

2 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).

3 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.
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(11) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας1, 

τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, για λογαριασμό τους και προς το συμφέρον 

της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα εμφαίνεται, στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς 

στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το Παράρτημα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο Παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις …∗, τις αναγκαίες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 

παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την …∗∗.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή 

τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

  

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
∗ ΕΕ: Ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗ ΕΕ: Δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.



5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks 6
DG C I EL

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«19α
Υδράργυρος CAS αριθ.
7439-97-6

1. Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά:

α) σε θερμόμετρα πυρετού,

β) σε άλλα όργανα μέτρησης που προορίζονται για 
πώληση στο ευρύ κοινό (π.χ. μανόμετρα, 
βαρόμετρα, σφυγμομανόμετρα, θερμόμετρα 
άλλα από τα θερμόμετρα πυρετού).

2. Ο περιορισμός της παραγράφου 1, στοιχείο β), δεν 
ισχύει για:

α) όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών κατά 
τις…∗, ή

β) βαρόμετρα (εκτός των βαρομέτρων που 
εμπίπτουν στο στοιχείο α)) έως τις …∗∗.

3. Έπειτα από …** η Επιτροπή διερευνά τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων ασφαλέστερων 
εναλλακτικών επιλογών που να είναι τεχνικά και 
οικονομικά εφικτές για τα σφυγμομανόμετρα που 
περιέχουν υδράργυρο καθώς και τα λοιπά όργανα 
μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην υγειονομική 
περίθαλψη και για άλλες επαγγελματικές και 
βιομηχανικές χρήσεις.

Βάσει της εξέτασης αυτής ή μόλις καταστούν 
διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά με αξιόπιστες 
ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές για τα 
σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για επέκταση των 
περιορισμών της παραγράφου 1 στα 
σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που 
χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη και 
για άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις, 
ούτως ώστε ο υδράργυρος να καταργηθεί σταδιακά 
από τα όργανα μέτρησης οποτεδήποτε είναι τεχνικά 
και οικονομικά εφικτό.».

  

∗ ΕΕ: Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗ ΕΕ: Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ως άνω πρόταση1 στης 21 Φεβρουαρίου 2006.

2. Η Ομάδα «Τεχνική Εναρμόνιση» (Επικίνδυνες Ουσίες) εξέτασε σε διάφορες συνεδριάσεις 

κατά το 2006 την πρόταση της Επιτροπής καθώς και διάφορα σχέδια τροπολογιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής.

Μετά από ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Προεδρίας 

και της Επιτροπής, καταρτίσθηκε σχέδιο συμβιβαστικής δέσμης με περιεχόμενο αποδεκτό 

τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Στις 31 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο της 

συμβιβαστικής δέσμης (έγγρ. 14419/06).

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 

20062. Η γνώμη αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τη συμβιβαστική δέσμη, αλλά επίσης μια 

τροπολογία, η οποία χορηγεί απεριόριστη παρέκκλιση στους κατασκευαστές βαρομέτρων και 

προβλέπει μηχανισμούς αδειοδότησης που θα θεσπισθούν από τα κράτη μέλη, καθώς και 

ορισμένες πρόσθετες τροποποιήσεις. Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος, αντί να 

παρουσιάζει τις τροπολογίες μία προς μία, παραθέτει το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής, 

όπως έχει τροποποιηθεί.

  
1 Έγγρ. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179
2 Έγγρ. 15181/06
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5. Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε το ίδιο κείμενο 

της συμβιβαστικής δέσμης της 31ης Οκτωβρίου 2006 και συμφώνησε να το υποβάλει σε 

προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου ως σημείο «Α» μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου 

από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, με σκοπό τον καθορισμό κοινής θέσης. 

6. Το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση3, σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ,

στις 19 Απριλίου 2007.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής αποσκοπεί στην επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας στην 

αγορά των οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, με τροποποίηση της οδηγίας 

76/769/EΟΚ. Σύμφωνα με την πρόταση, ο μεταλλικός υδράργυρος δεν θα κυκλοφορεί στην 

αγορά σε κανένα ιατρικό θερμόμετρο (προοριζόμενο είτε για τους καταναλωτές, είτε για τους 

επαγγελματίες, είτε για άλλες χρήσεις) ούτε στα λοιπά όργανα μέτρησης που προορίζονται 

για χρήση από το ευρύ κοινό (π.χ. βαρόμετρα, σφυγμομανόμετρα και άλλα θερμόμετρα εκτός 

των ιατρικών θερμομέτρων).

Κατόπιν διαπραγματεύσεων, επήλθε προκαταρκτική συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση επί της 

πρότασης. Η Προεδρία της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων επιβεβαίωσε, εξ 

ονόματος του Συμβουλίου, την προκαταρκτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέθεσε ορισμένες επιπλέον τροποποιήσεις σε 

εκείνες που είχαν ήδη συμφωνηθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών 

οργάνων (προστέθηκε αιτιολογική σκέψη σχετικά με μελλοντική επανεξέταση, 

αναδιατυπώθηκε άλλη αιτιολογική σκέψη για την κυκλοφορία στην αγορά, επεκτάθηκε η

απαγόρευση στα σφυγμομανόμετρα (εκτός από τους μετρητές τάσης) για ιατρική χρήση, 

προστέθηκε μηχανισμός χορήγησης μόνιμης εξαίρεσης για τα βαρόμετρα, επιδιώκοντας τη 

θέσπιση ειδικής αδειοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας τους στην αγορά).

  
3 Έγγρ. 5665/07
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ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η κοινή θέση του υιοθέτησε το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει εν μέρει τη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Η κοινή θέση διαφέρει κυρίως από τη γνώμη του Κοινοβουλίου στο ότι περιλαμβάνει διετή 

μεταβατική περίοδο για τα βαρόμετρα, ενώ κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου, αυτή μπορεί 

να είναι χρονικά απεριόριστη. 

Το Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι η μόνιμη παρέκκλιση για τα βαρόμετρα υδραργύρου είναι 

δικαιολογημένη, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι περιλαμβάνουν 

σημαντική ποσότητα υδραργύρου και ότι υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. 

Επίσης, το Συμβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώιμη και η απαγόρευση των 

σφυγμομανομέτρων για ιατρική χρήση, λόγω της τρέχουσας έλλειψης πληροφοριών για 

αξιόπιστες ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο. Ως εκ τούτου, στην κοινή 

θέση του Συμβουλίου αναφέρεται  ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε επανεξέταση των 

διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. 

Ανάλυση της κοινής θέσης όπως περιλαμβάνεται στο έγγραφο 5665/07

Στην κοινή θέση περιλαμβάνονται τα εξής νέα στοιχεία σε σχέση με την πρόταση της 

Επιτροπής:
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Αιτιολογικές σκέψεις

Η αιτιολογική σκέψη (3) υπέστη ελαφρά αναδιατύπωση.

Η αιτιολογική σκέψη (4) σχετικά με την ανάγκη να μην περιορισθεί η εισαγωγή παλαιών 

αντικειμένων (αντίκες) /ή πολιτιστικών αγαθών που περιέχουν υδράργυρο αποτελεί νέα αιτιολογική 

σκέψη.

Η αιτιολογική σκέψη (5) σχετικά με τη διετή μεταβατική περίοδο για τα βαρόμετρα αποτελεί νέα 

αιτιολογική σκέψη.

Η αιτιολογική σκέψη (6) σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της διαθεσιμότητας ασφαλέστερων 

εναλλακτικών λύσεων για τα σφυγμομανόμετρα αποτελεί νέα αιτιολογική σκέψη.

Η αιτιολογική σκέψη (11) αποτελεί νέα αιτιολογική σκέψη. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

καταρτίσουν τους δικούς τους πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ της οδηγίας και των αντίστοιχων 

μέτρων. 

Άρθρο 2.

Διεγράφη η δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 1, η οποία αντικαταστάθηκε από την

αιτιολογική σκέψη (11).

Παράρτημα

Στο παράρτημα εισάγονται δύο εξαιρέσεις από την απαγόρευση: μόνιμη εξαίρεση για τα παλαιά 

(ήτοι, άνω των πενήντα ετών) όργανα μέτρησης, και μια άλλη εξαίρεση για τα βαρόμετρα, για 

διάστημα δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο κρίνει ότι η κοινή του θέση, την οποία υποστηρίζει πλήρως η Επιτροπή, 

συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τους στόχους της προτεινόμενης οδηγίας. 

Μολονότι στην κοινή αυτή θέση δεν κατέστη δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβάνεται μία πρόσθετη αναγκαία 

εξαίρεση, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει στις ΜΜΕ που 

κατασκευάζουν βαρόμετρα να μετατρέψουν την παραγωγή τους, καθώς και ρήτρα 

επανεξέτασης για να εξασφαλιστεί η σταδιακή απόσυρση των υπόλοιπων οργάνων μέτρησης 

που περιέχουν υδράργυρο, ειδικότερα των χρησιμοποιούμενων στη φροντίδα της υγείας 

σφυγμομανομέτρων, όποτε καταστούν διαθέσιμες ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. 

__________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2007 (18.04)
(OR. fr/en)

Διοργανικός φάκελος :
2006/0018 (COD)

7897/07
ADD 1

CODEC 287
ENT 37
ENV 174

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς: την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179
Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο [πρώτη ανάγνωση]
- Έκδοση (ΝΠ + Δ)
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δήλωση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Εκφράζοντας τη λύπη τους για την αδυναμία να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο ως προς την 
ενίσχυση της προτεινόμενης από την Επιτροπή οδηγίας για τα όργανα μέτρησης που περιέχουν 
υδράργυρο, η Δανία και η Σουηδία αποφασίζουν να καταψηφίσουν την κοινή θέση ως έχει στο 
έγγρ. 5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC 71. Η Δανία και η Σουηδία είναι της γνώμης ότι η 
τεκμηρίωση που οι ίδιες προσκόμισαν καταδεικνύει σαφώς ότι υπάρχουν εφικτές και λιγότερο 
επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις από τεχνική και οικονομική άποψη από τη χρήση υδράργυρου σε 
ορισμένα όργανα μέτρησης. Κατά συνέπεια, η Δανία και η Σουηδία φρονούν ότι η κοινή θέση δεν 
ευθυγραμμίζεται προς τη στρατηγική για τον υδράργυρο (COM (2005) 20 τελικό) την οποία 
υπέβαλε κατά το παρελθόν η Επιτροπή και υποστήριξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 20.4.2007 
COM(2007) 205 τελικό 

2006/0018 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά με την 

κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων 

μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο 
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2006/0018 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά με την 

κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων 

μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο  
(έγγραφο COM(2006) 0069 τελικό – 2006/0018 (COD): 

 

21 Φεβρουαρίου 2006 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

  
13.9.2006 

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

  
14 Νοεμβρίου 2006 

Ημερομηνία της πολιτικής συμφωνίας (Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας): 

 
13 Δεκεμβρίου 2006 

Ημερομηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 19.4.2007 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η οδηγία θα επιβάλει περιορισμούς στη διάθεση στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης 
που περιέχουν υδράργυρο με σκοπό τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και, παράλληλα, 
την υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.  

Η παρούσα πρόταση είναι η πρώτη μιας σειράς προγραμματισμένων νομοθετικών δράσεων 
για την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο που εγκρίθηκε τον 
Ιανουάριο του 2005. Με τους περιορισμούς θα απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά 
θερμομέτρων πυρετού με υδράργυρο (που πωλούνται στο ευρύ κοινό και στους 
επαγγελματίες χρήστες) και όλων των άλλων οργάνων που περιέχουν υδράργυρο και 
πωλούνται στο ευρύ κοινό. Τα όργανα μέτρησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
εκτός από τα θερμόμετρα πυρετού εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή για λόγους που 
αφορούν την ασφάλεια του ασθενή, δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι υπάρχουν 
αξιόπιστα και ισοδύναμης απόδοσης εναλλακτικά προϊόντα. Οι άλλες επαγγελματικές και 
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επιστημονικές χρήσεις είναι πολύ περιορισμένες και για το λόγο αυτό δεν περιλήφθηκαν στον 
περιορισμό με βάση την αναλογικότητα.  

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης 

Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει την κοινή θέση του Συμβουλίου. Η κοινή θέση συμφωνεί 
με το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στις άτυπες συζητήσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του 
εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, αλλά δεν έγινε δεκτή από την 
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινή θέση υποστηρίχθηκε από όλα τα κράτη 
μέλη με εξαίρεση τη Δανία και τη Σουηδία, οι οποίες αντιτάχθηκαν στην πρόταση επειδή δεν 
απαγορεύει την πώληση σφυγμομανομέτρων (πιεσόμετρα) που προορίζονται για χρήση στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.  

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στην 
τροποποιημένη πρόταση και στην κοινή θέση  

Η κοινή θέση περιλαμβάνει όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες 
μπορεί να αποδεχθεί η Επιτροπή. Οι τροπολογίες αυτές είναι: (i) οι τροπολογίες 12, 16 και 
17, οι οποίες έγιναν δεκτές εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή, δεδομένου ότι βελτιώνουν τη 
σαφήνεια των αιτιολογικών σκέψεων, (ii) οι τροπολογίες 18 (τελευταίο μέρος) και 15 που 
καλούν την Επιτροπή να επανεξετάσει την ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων για τα 
σφυγμομανόμετρα με υδράργυρο και άλλα όργανα μέτρησης που προορίζονται για 
βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, με σκοπό την επέκταση των περιορισμών και (iii) 
οι τροπολογίες 13 και 19 (πρώτο μέρος) που επιτρέπουν τη συνέχιση του εμπορίου παλαιών 
οργάνων μέτρησης τα οποία περιέχουν υδράργυρο, επειδή η έκταση του εμπορίου αυτού είναι 
περιορισμένη και δεν δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον.  

3.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
τροποποιημένη πρόταση και δεν ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση 

Ορισμένες τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
κοινή θέση. Οι τροπολογίες αυτές είναι: (i) η τροπολογία 6, επειδή δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για την επέκταση των περιορισμών σε όργανα που περιέχουν υδράργυρο εκτός από 
εκείνα που περιγράφονται στην πρόταση, (ii) η τροπολογία 8, επειδή η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αποδεχθεί απαγόρευση των σφυγμομανομέτρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
επειδή, σύμφωνα με την πλειονότητα των ιατρών εμπειρογνωμόνων, τα όργανα αυτά είναι 
ουσιαστικής σημασίας για σκοπούς βαθμονόμησης καθώς και για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία ειδικών ασθενειών, (iii) η τροπολογία 9, επειδή δεν άλλαζε τη σημασία του αρχικού 
κειμένου και είναι λιγότερο σαφής, και (iv) η τροπολογία 19 (τελευταίο μέρος), επειδή η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει μόνιμη παρέκκλιση για βαρόμετρα που προορίζονται για 
πώληση στο ευρύ κοινό, δεδομένου ότι διατίθενται ήδη ευρέως σε παρόμοια τιμή 
εναλλακτικά προϊόντα χωρίς υδράργυρο.  

3.4 Θέση της Επιτροπής για τις νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συμβούλιο  

Η κοινή θέση ενσωματώνει τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση τις οποίες μπορεί να 
υποστηρίξει η Επιτροπή. Εκτός από ορισμένες διασαφηνίσεις στις αιτιολογικές σκέψεις, οι 
κύριες τροποποιήσεις αφορούν τις ακόλουθες προσθήκες: (i) μόνιμη παρέκκλιση για παλαιά 
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όργανα μέτρησης (ii) προσωρινή παρέκκλιση για την πώληση βαρομέτρων στο ευρύ κοινό με 
σκοπό τη σταδιακή κατάργησή τους εντός 2 ετών (iii) επανεξέταση από την Επιτροπή δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας σχετικά με την ύπαρξη ασφαλέστερων εναλλακτικών 
προϊόντων για τα σφυγμομανόμετρα και άλλα όργανα μέτρησης.  

3.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την έγκριση της κοινής θέσης  

Η Σουηδία και η Δανία ψήφισαν κατά της κοινής θέσης εφόσον θεωρούν ότι υπάρχουν 
διαθέσιμα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατάλληλα εναλλακτικά προϊόντα για τα 
σφυγμομανόμετρα που περιέχουν υδράργυρο και, επομένως, η διάθεσή τους στην αγορά 
πρέπει να απαγορευθεί.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή συντάσσεται με την κοινή θέση. 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ουδέν.  




