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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/…/EÜ,

…,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses 

teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

  

1 ELT C 318, 23.12.2006, lk 115.
2 Euroopa Parlamendi 14. novembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa 
Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 28. jaanuari 2005. aasta teatises ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta, mis 

käsitles kõiki elavhõbeda kasutusalasid, järeldati, et oleks asjakohane kehtestada ühenduse 

tasemel teatavate elavhõbedasisaldusega mitteelektriliste või mitteelektrooniliste mõõte- ja 

kontrollseadmete (mis on peamine elavhõbedasisaldusega tooterühm, mis on seni ühenduse 

meetmetega reguleerimata) turustamise piirangud.

(2) Elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piiramine oleks elavhõbeda 

jäätmevoogudesse sattumise vältimise kaudu kasulik keskkonnale ja pikemas perspektiivis 

ka inimeste tervisele.

(3) Võttes arvesse tehnilist ja majanduslikku otstarbekust näitab olemasolev tõendusmaterjal 

mõõte- ja kontrollseadmete kohta, et vahetud piirangud peaksid kehtima ainult 

elanikkonnale ettenähtud mõõteseadmete ning eelkõige kõigi meditsiiniliste termomeetrite

suhtes.

(4) Üle 50 aasta vanade elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete impordi puhul on tegemist 

antiikesemete või kultuuriväärtustega, mis on määratletud nõukogu 9. detsembri 1992. 

aasta määruses (EMÜ) nr 3911/92 kultuuriväärtuste ekspordi kohta1. Selline kaubandus on 

piiratud mahuga ning ei kujuta ilmselt ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale ning 

seetõttu ei tuleks sellist kaubandust piirata.

  

1 EÜT L 395, 31.12.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 
(ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).
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(5) Praegu toodavad elavhõbedabaromeetreid ainult üksikud väikesed spetsialiseerunud 

ettevõtted ning neid müüakse elanikkonnale peamiselt kui dekoratiivesemeid. Baromeetrite 

turuleviimise järkjärguliseks lõpetamiseks tuleks anda lisaaega, et tootjad saaksid 

kohandada oma tegevust vastavalt piirangutele ja minna üle elavhõbedat mittesisaldavate 

baromeetrite tootmisele.

(6) Elavhõbeda keskkonda sattumise minimeerimise ja elavhõbedat sisaldavate ülejäänud 

mõõteseadmete kutsealase ja tööstusliku kasutamise, eriti sfügmomanomeetrite tervishoius 

kasutamise järkjärgulise lõpetamise eesmärgil peaks komisjon uurima usaldusväärsete ja 

ohutumate ning tehniliselt ja majanduslikult otstarbekate alternatiivide kättesaadavust. 

Tervishoius kasutatavate sfügmomanomeetrite puhul tuleks konsulteerida ekspertarstidega,

et tagada teatavate terviseseisundite diagnoosimis- ja ravivajaduste piisav arvessevõtmine.

(7) Käesoleva direktiiviga tuleks piirata ainult uute mõõteseadmete turustamist. Seetõttu ei 

tohiks kõnealuseid piiranguid kohaldada juba kasutuses olevate või pruugituna müüdud 

seadmete suhtes.
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(8) Erinevused mitmesugustes mõõte- ja kontrollseadmetes sisalduva elavhõbeda piiramist 

käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide vahel võivad luua kaubandustõkkeid, 

kahjustada ühendusesisest konkurentsi ning mõjutada otseselt siseturu rajamist ja 

toimimist. Seetõttu on osutunud vajalikuks ühtlustada liikmesriikide mõõte- ja 

kontrollseadmete valdkonna õigusaktid, kehtestades ühtlustatud õigusnormid, mis 

käsitlevad kõnealuseid elavhõbedat sisaldavaid tooteid ning millega säilitatakse siseturg, 

tagades samal ajal inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

(9) Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ (liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise 

ja kasutamise piirangutega)1 tuleks vastavalt muuta.

(10) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei peaks piirama ühenduse õigusaktide kohaldamist, 

millega on kehtestatud töötajate turvalisuse miinimumnõuded, nagu nõukogu 12. juuni 

1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 

soodustavate meetmete kehtestamise kohta2 ning sellel põhinevad üksikdirektiivid, eriti 

nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta 

keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl.3

  

1 EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 
2006/139/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 94).

2 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

3 EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.
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(11) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1

punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi tarbeks ja ühenduse huvides 

vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva 

direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need tabelid avalikustama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus-

ja haldusnormid hiljemalt …*. Liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Nad kohaldavad kõnealuseid meetmeid alates …**.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või 

nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

  

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
* Väljaannete talitus: üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva.
** Väljaannete talitus: 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva.
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2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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LISA

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisasse lisatakse järgmine punkt:

"19a.
Elavhõbe
CASi nr 7439-97-6

• 1) Ei tohi turustada:
• a) meditsiinilistes termomeetrites
b) muudes elanikkonnale müügiks ettenähtud 

mõõteseadmetes (nt manomeetrid, baromeetrid, 
sfügmomanomeetrid, mittemeditsiinilised 
termomeetrid).

2) Lõike 1 punktis b toodud piirangut ei kohaldata:
a) mõõteseadmetele, mis on …* üle 50 aasta vanad, või
b) baromeetritele (välja arvatud punktiga a hõlmatud 

baromeetrid) …**.
3) Hiljemalt …** annab komisjon ülevaate tervishoius 

kasutamiseks ning kutsealaseks ja tööstuslikuks 
kasutamiseks ettenähtud, elavhõbedat sisaldavate 
sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete 
usaldusväärsetest ja ohutumatest ning tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekatest alternatiividest.
Nimetatud ülevaate põhjal või niipea kui saab 
kättesaadavaks uus teave elavhõbedat sisaldavate 
sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete 
usaldusväärsete ja ohutumate alternatiivide kohta, esitab 
komisjon vajadusel õigusloomega seotud ettepaneku lõikes 
1 toodud piirangute laiendamiseks tervishoius 
kasutatavatele ja kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks 
ettenähtud sfügmomanomeetritele ja muudele 
mõõteseadmetele, et järk-järgult lõpetada elavhõbeda 
kasutamine mõõteseadmetes, niipea kui see on tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekas."

  

* Väljaannete talitus: käesoleva direktiivi jõustumiskuupäev.
** Väljaannete talitus: kaks aastat alates käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast.
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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon esitas oma ettepaneku 21. veebruaril 20061.

2. Tehnilise ühtlustamise töörühm (ohtlikud ained) on mitmel 2006. aastal toimunud koosolekul 

läbi vaadanud komisjoni ettepaneku ja hulga sellega seotud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid.

Pärast Euroopa Parlamendi, eesistujariigi ja komisjoni vahel toimunud mitteametlikke 

kohtumisi koostati kompromisspaketi eelnõu, mille sisu on vastuvõetav nii komisjonile kui ka 

Euroopa Parlamendile.

3. Alaliste esindajate komitee kiitis 31. oktoobril 2006 heaks kompromisspaketi eelnõu 

(dok 14419/06).

4. Euroopa Parlament võttis arvamuse vastu esimesel lugemisel 14. novembril 20062. Nimetatud 

arvamus sisaldab lisaks kompromisspaketile ka ühte muudatusettepanekut, millega antakse 

baromeetrite tootjatele piiramatu erand, ja liikmesriikides kehtestatavat litsentseerimiskorda 

ning mõningaid täiendavaid muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekute ühekaupa 

loetlemise asemel esitatakse seadusandliku resolutsiooni tekstis komisjoni muudetud 

ettepaneku tekst tervikuna.

  
1 Dok 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179
2 Dok 15181/06
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5. Alaliste esindajate komitee kiitis 13. detsembril 2006. aastal heaks sama, 31. oktoobri 

2006. aasta kompromisspaketi teksti, ning nõustus esitama selle eelseisvale nõukogu istungile 

A-punktina pärast teksti viimistlemist õiguskeele ekspertide poolt, et võtta vastu ühine 

seisukoht.

6. Nõukogu võttis 19. aprillil 2007. aastal vastu ühise seisukoha3 vastavalt EÜ asutamislepingu 

artiklile 251.

II. EESMÄRGID

Komisjoni direktiivi ettepaneku eesmärk on piirata elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete 

turustamist direktiivi 76/769/EMÜ muutmise kaudu. Kõnealuse ettepaneku kohaselt ei ole 

lubatud metallilise elavhõbeda kasutamine meditsiinilistes termomeetrites (laiatarbekaubana, 

erialaseks ja muudel eesmärkidel kasutamiseks) ega muudes mõõteseadmetes, mis on 

mõeldud müügiks elanikkonnale (nt baromeetrid, sfügmomanomeetrid ja muud 

mittemeditsiinilised termomeetrid).

Peeti läbirääkimisi, et saavutada ettepaneku suhtes esialgne kokkulepe esimesel lugemisel. 

Alaliste esindajate komitee esimees kinnitas nõukogu nimel esialgse kokkuleppe Euroopa 

Parlamendiga. Euroopa Parlament lisas siiski mõned täiendavad muudatusettepanekud lisaks 

nendele, mille suhtes oli kolme institutsiooni vahel kokku lepitud (ta lisas teostatava ülevaate 

põhjenduse, sõnastas ümber ühe teise turuleviimist käsitleva põhjenduse, laiendas 

sfügmomanomeetrite tervishoius kasutamise keeldu (välja arvatud koormusandurid), lisas 

baromeetrite jaoks alatise erandi andmise süsteemi, püüdes samuti kehtestada erilubade 

andmise süsteemi ja kontrollida nende turuleviimist).

  
3 Dok 5665/07



5665/1/07 REV 1 ADD 1 kv/TAR/ls 4
DG C I A ET

III. ÜHINE SEISUKOHT

Nõukogu poolt vastu võetud ühine seisukoht kajastab osaliselt Euroopa Parlamendi poolt 

esimesel lugemisel vastu võetud arvamust.

See erineb nimetatud arvamusest üksnes selle poolest, et selles sisaldub baromeetrite jaoks 

kaheaastane üleminekuperiood, mis võiks parlamendi arvamuse kohaselt olla ajalise 

piiranguta.

Nõukogu ei usu, et alatine erand elavhõbedabaromeetrite jaoks oleks õigustatud, võttes muu 

hulgas arvesse asjaolu, et need sisaldavad märkimisväärsel hulgal elavhõbedat ning et on 

olemas ohutumad alternatiivid. Lisaks sellele usub nõukogu, et sfügmomanomeetrite 

tervishoius kasutamise keelamine võib olla enneaegne, kuna praegu puudub teave 

usaldusväärsete ja ohutumate elavhõbedat mittesisaldavate alternatiivide kohta. Seetõttu 

märgitakse ühises seisukohas, et komisjon peaks vaatama läbi olemasolevad alternatiivid.

Dokumendis 5665/07 esitatud ühise seisukoha analüüs

Ühises seisukohas sisalduvad järgmised uued elemendid võrreldes komisjoni ettepanekuga:
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Põhjendused

(3) sõnastati pisut ümber.

(4) on uus põhjendus, mis käsitleb vajadust mitte piirata elavhõbedat sisaldavate 

antiikesemete ja/või kultuurikaupade importi.

(5) on uus põhjendus, mis käsitleb kaheaastast üleminekuperioodi baromeetrite jaoks.

(6) on uus põhjendus, mis käsitleb vajadust vaadata läbi sfügmomanomeetrite usaldusväärsete 

ja ohutumate alternatiivide kättesaadavus.

(11) on uus põhjendus. Selles julgustatakse liikmesriike koostama oma vastavustabelid 

käesoleva direktiivi ja vastavate meetmete kohta.

Artikkel 2

Artikli 2 lõike 1 teine lause jäeti välja ning asendati uue põhjendusega (11).

Lisa

Lisas on esitatud kaks erandit kõnealusest keelust: alatine erand antiiksete (nt enam kui 50 

aasta vanuste) mõõtevahendite jaoks ning teine erand baromeetrite jaoks kuni kaheks aastaks 

alates kõnealuse direktiivi jõustumisest.
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IV. JÄRELDUS

Nõukogu on arvamusel, et tema ühine seisukoht, mida komisjon täielikult toetab, on täielikult 

kooskõlas kavandatud direktiivi eesmärkidega.

Ehkki kõnealune ühine seisukoht ei sisaldanud kõiki Euroopa Parlamendi esitatud muudatusi, 

on selles üks täiendav vajalik erand, milles sätestatakse üleminekuperiood, mis peaks 

võimaldama baromeetreid tootvatel VKEdel oma tootmist ümber korraldada, ning 

läbivaatamisklausel selleks, et tagada elavhõbedat sisaldavate ülejäänud mõõtevahendite, 

eelkõige tervishoius kasutatavate sfügmomanomeetrite järk-järguline käibelt kõrvaldamine, 

kui ohutumad alternatiivsed lahendused on muutunud kättesaadavaks.

________________________
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________________________
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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 20.4.2007 
KOM(2007) 205 lõplik 

2006/0018 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel, 

 
mis käsitleb 

nõukogu ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu 
vastuvõtmise kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses 

teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõtevahendite turustamise piirangutega 



 

ET 2   ET 

2006/0018 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel, 

 
mis käsitleb 

nõukogu ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu 
vastuvõtmise kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses 

teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõtevahendite turustamise piirangutega 

(EMPs kohaldatav tekst) 

1. TAUST 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule  
(dokument KOM(2006) 0069 (lõplik) – 2006/0018 (COD): 

21. veebruar 2006 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: 13.9.2006 

Euroopa Parlamendi arvamus (kuupäev) esimesel lugemisel: 14. november 2006 

Konkurentsiküsimuste nõukogu poliitiline kokkulepe: 13.detsember 2006 

Ühise seisukoha vastuvõtmine: 19.4.2007 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Kõnealuse direktiiviga kehtestataks teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõtevahendite 
turustamise piirangud eesmärgiga säilitada siseturg ning pakkuda samas inimtervishoiu ja 
keskkonna kõrgetasemelist kaitset.  

Käesolev ettepanek on esimene 2005. aasta jaanuaris kavandatud seadusandlikest meetmetest, 
millega rakendatakse ühenduse elavhõbeda strateegiat. Piirangutega keelustataks elavhõbedat 
sisaldavate meditsiiniliste termomeetrite turule toomine (müügiks üldsusele ja 
professionaalsetele kasutajatele) ning kõigi muude elavhõbedat sisaldavate vahendite müük 
üldsusele. Muid tervishoiusektorisse kuuluvaid mõõtevahendid peale meditsiiniliste 
termomeetrite ei keelustata patsientide ohutuse tagamiseks, sest ei ole veel kindlalt teada, et 
neid saab asendada usaldusväärsete ja võrdväärselt toimivate vahenditega. Muu 
professionaalne ja teaduslik kasutamine on väga piiratud ning proportsionaalsuse tõttu neid ei 
keelustata.  
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3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldised märkused ühise seisukoha kohta 

Komisjon võib toetada nõukogu ühist seisukohta. Ühine seisukoht on kooskõlas nõukogu, 
Euroopa Parlamendi raportööri ja komisjoni vahelistel mitteametlikel diskussioonidel 
saavutatud kompromissiga, mis siiski ei saavutanud häälteenamust Euroopa Parlamendis. 
Ühist seisukohta toetasid kõik liikmesriigid, välja arvatud Taani ja Rootsi, kes olid ettepaneku 
vastu, kuna sellega ei keelustata tervishoiusektoris kasutusel olevaid sfügmomanomeetreid 
(vererõhu mõõtmise vahend).  

3.2 Muudetud ettepanekusse ja ühisesse seisukohta sisse viidud Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanekud 

Ühine seisukoht sisaldab kõiki Euroopa Parlamendi tehtud muudatusi, mida komisjon sai 
vastu võtta. Need on järgmised: i) muudatused 12, 16, 17, mille komisjon võttis vastu 
täielikult, sest need muudavad põhjendused selgemaks, ii) muudatused 18 (viimane osa) ja 15, 
milles kutsutakse komisjoni üles uurima alternatiivsete vahendite olemasolu elavhõbedat 
sisaldavate sfügmomanomeetrite ning muude tööstuslikus ja professionaalses kasutuses 
olevate mõõteriistade jaoks, eesmärgiga piiranguid laiendada, ning iii) muudatused 13 ja 19 
(esimene osa), milles lubatakse jätkata kauplemist „antiiksete” elavhõbedat sisaldavate 
mõõtevahenditega, sest selline kauplemine on ulatuselt piiratud ning ei kujuta ohtu inimeste 
tervisele ega keskkonnale.  

3.3 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mida ei ole muudetud 
ettepanekusse ega ühisesse seisukohta üle võetud 

Komisjon ei võtnud vastu mitmeid muudatusi ning neid ei ole ühisesse seisukohta sisse 
viidud. Need on järgmised: i) muudatus 6, sest ei ole teaduslikke põhjendusi piirangute 
laiendamiseks muudele kui ettepanekus kirjeldatud elavhõbedat sisaldavatele vahenditele, ii) 
muudatus 8, sest komisjon ei saa nõustuda sfügmomanomeetrite keelustamisega 
tervishoiusektoris, sest suurema osa meditsiiniekspertide hinnangul on need olulised nii 
kalibreerimiseks kui ka eritingimustega patsientide diagnoosimiseks ja raviks, iii) muudatus 9, 
sest see ei muudaks algteksti tähendust, vaid teeb selle ebaselgemaks, ja iv) muudatus 19 
(viimane osa), sest komisjon ei saa toetada püsivat erandit üldsusele müüdavate baromeetrite 
suhtes, sest võrreldava hinnaga elavhõbedavabad alternatiivsed baromeetrid on juba laialt 
kättesaadavad.  

3.4 Komisjoni seisukoht nõukogu esitatud uute sätete kohta 

Ühisesse seisukohta on sisse viidud algse ettepaneku muudatused, mida komisjon toetab. 
Lisaks mõningatele selgitustele põhjendustes seisnevad peamised muudatused järgmistes 
lisandustes: i) püsiv erand antiiksete mõõtevahendite suhtes, ii) ajutine erand baromeetrite 
müügi suhtes üldsusele, arvestades nende järk-järgulist turult kõrvaldamist 2 aasta jooksul, iii) 
komisjon teeb ülevaate kaks aastat pärast sfügmomanomeetrite ja muude mõõteriistade 
ohutumate alternatiivide kättesaadavust käsitleva direktiivi jõustumist.  
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3.5 Ühise seisukoha vastuvõtmisel ette tulnud suuremad probleemid 

Rootsi ja Taani hääletasid ühise seisukoha vastu, sest nad olid arvamusel, et tervishoiusektoris 
on kättesaadaval sobivad alternatiivid elavhõbedat sisaldavatele sfügmomanomeetritele ning 
seetõttu tuleks viimaste turustamine keelata.  

4. KOKKUVÕTE 

Komisjon toetab ühist seisukohta. 

5. KOMISJONI AVALDUSED 

Ei ole.  




