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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/.../EK

(... gada ...),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK 

attiecībā uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču 

tirdzniecības ierobežojumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

  

1 2006. gada 13. decembra atzinums (OV C 318, 23.12.2006., 115. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 

publicēts), Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta … Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
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tā kā:

(1) Komisijas 2005. gada 28. janvāra paziņojumā par Kopienas stratēģiju attiecībā uz 

dzīvsudrabu, kur ņēma vērā visus dzīvsudraba izmantošanas veidus, tika secināts, ka ir 

lietderīgi ieviest Kopienas mēroga tirdzniecības ierobežojumus dažām dzīvsudrabu 

saturošām neelektriskām vai neelektroniskām mērierīcēm un kontroles ierīcēm, kas ir 

galvenā dzīvsudraba preču grupa, ko līdz šim neaptvēra Kopienas pasākumi.

(2) Dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumu ieviešana nāktu par labu videi 

un – ilgtermiņā – cilvēku veselībai, neļaujot dzīvsudrabam nonākt atkritumu plūsmā,

(3) Ņemot vērā tehnisko un ekonomisko rentabilitāti, pieejamā informācija par mērierīcēm un 

kontroles ierīcēm rāda, ka tūlītējiem ierobežojumiem būtu jāattiecas tikai uz tādām 

mērierīcēm, kas paredzētas pārdošanai plašam patēriņam, kā arī uz visiem ķermeņa 

temperatūras termometriem.

(4) Tādu mērierīču imports, kas satur dzīvsudrabu un kas ir vecākas par piecdesmit gadiem, 

attiecas vai nu uz antīkiem priekšmetiem, vai kultūras precēm, kā definēts Padomes Regulā 

(EEK) 3911/92 (1992. gada 9. decembris) par kultūras preču eksportu 1. Tādas 

tirdzniecības apjoms ir ierobežots, tas acīmredzot neapdraud cilvēku veselību vai apkārtējo 

vidi, un tādēļ to nebūtu jāierobežo.

  

1 OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).
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(5) Mūsdienās dzīvsudraba barometrus izgatavo tikai daži mazi, specializēti uzņēmumi, un 

plašākai sabiedrībai tos pārdod galvenokārt kā dekoratīvus priekšmetus. Būtu jāparedz 

papildu pārejas laiks barometru laišanas tirgū pārtraukšanai, lai ražotājiem ļautu pielāgot 

uzņēmējdarbību atbilstīgi ierobežojumiem un turklāt arī tādu barometru ražošanai, kuros 

neizmanto dzīvsudrabu.

(6) Komisijai būtu jāveic pārskats par tehniski un ekonomiski iespējamu uzticamu drošāku 

alternatīvu pieejamību ar mērķi mazināt dzīvsudraba nonākšanu apkārtējā vidē un 

nodrošināt to, ka pakāpeniski pārstāj izmantot pārējās profesionālās un rūpniecībā 

izmantojamās mērierīces, kurās ir dzīvsudrabs, – jo īpaši tas attiecas uz 

sfigmomanometriem, ko izmanto veselības aprūpē. Attiecībā uz sfigmamonometriem, ko 

izmanto veselības aprūpē, būtu jāapspriežas ar medicīnas ekspertiem, lai nodrošinātu, ka 

tiek pievērsta pienācīga uzmanība vajadzībai veikt konkrētu veselības stāvokļa diagnostiku 

un ārstēšanu.

(7) Atbilstīgi šai direktīvai, būtu jāierobežo tikai jaunu mērierīču laišana tirgū. Tāpēc šim 

ierobežojumam nebūtu jāattiecas uz ierīcēm, kuras jau izmanto vai kuras pārdod lietotas.
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(8) Atšķirības dalībvalstu pieņemtajos normatīvajos aktos un administratīvajos pasākumos, kas 

attiecas uz dzīvsudraba izmantošanas ierobežojumiem dažādās mērierīcēs un kontroles 

ierīcēs, varētu radīt šķēršļus tirdzniecībai un traucēt konkurenci Kopienā, un tādējādi tieši 

ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un darbību. Tādēļ ir vajadzīgs tuvināt dalībvalstu tiesību 

aktus par mērierīcēm un kontroles ierīcēm, ieviešot saskaņotus noteikumus par 

ražojumiem, kuros ir dzīvsudrabs, tādējādi pasargājot iekšējo tirgu un reizē nodrošinot 

apkārtējās vides un cilvēku veselības augsta līmeņa aizsardzību.

(9) Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un 

administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas 

un lietošanas ierobežojumiem 1 būtu atbilstīgi jāgroza.

(10) Šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus, ar ko nosaka darba ņēmēju 

aizsardzības minimālās prasības, kuras ietvertas Padomes Direktīvā 89/391/EEK

(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību 

un veselības aizsardzību darbā 2, un atsevišķajās direktīvās, kuras pamatojas uz minēto 

direktīvu, jo īpaši Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju 

veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā 3,

  

1 OV L 262, 27.09.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 
Direktīvu 2006/139/EK (OV L 384, 29.12.2006., 94. lpp.).

2 OV L 183, 29.06.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

3 OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.
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(11) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 1 dalībvalstīm ir 

ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc 

iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas 

pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU:

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā norādīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis, vēlākais, ...* pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas 

vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no ...**.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt 

šādas atsauces.

  

1 OV L 321, 13.12.2003., 1. lpp.,
* Piezīme OV: viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
** Piezīme OV: astoņpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 

pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumā iekļauj šādu punktu:

"19.a
Dzīvsudrabs
CAS Nr. 7439-97-6

1. Nedrīkst laist tirgū:
a) ķermeņa temperatūras termometros,
b) citās mērierīcēs, kas paredzētas tirdzniecībai 

plašam patērētāju lokam (piemēram, manometri, 
barometri, sfigmomanometri, termometri, kas nav 
paredzēti ķermeņa temperatūras mērīšanai).

2. Ierobežojums, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā,
neattiecas uz:
a) mērierīcēm, kas ir vecākas par piecdesmit gadiem 

…*; vai
b) barometriem (izņemot barometrus saskaņā ar a) 

apakšpunktu) – līdz ...**.
3. Komisija līdz ...** veic pārskatu par tehniski un 

ekonomiski iespējamu uzticamu drošāku alternatīvu 
pieejamību sfigmomanometriem un citām mērierīcēm, 
kurās ir dzīvsudrabs un kuras izmanto veselības aprūpē,
un ierīcēm ar citādu profesionālu un rūpniecisku 
lietojumu.
Pamatojoties uz šo pārskatu vai, tiklīdz būs kļuvusi 
pieejama informācija par uzticamām drošākām 
alternatīvām sfigmomanometriem un citām dzīvsudrabu 
saturošām mērierīcēm, Komisija vajadzības gadījumā 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu, lai 1. punktā minētos 
ierobežojumus attiecinātu arī uz sfigmomanometriem un 
citām veselības aprūpē izmantotām mērierīcēm, un uz 
citām profesionāli un rūpnieciski lietotām ierīcēm, lai 
pakāpeniski dzīvsudrabu mērierīcēs pārstātu lietot 
pavisam, līdzko tas būs tehniski un ekonomiski izdevīgi."

  

* Piezīme OV: šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.
** Piezīme OV: divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.



5665/1/07 REV 1 ADD 1 eka 1
DG C I A LV

EIROPAS SAVIENĪBAS 

PADOME

Briselē, 2007. gada 19. aprīlī
(OR. en)

Iestāžu lieta:
2006/0018 (COD)

5665/1/07
REV 1 ADD 1

ENT 10
ENV 48
CODEC 71

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS
Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2007. gada 19. aprīlī, paredzot pieņemt 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 
76/769/EEK attiecībā uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības 
ierobežojumiem.

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS



5665/1/07 REV 1 ADD 1 eka 2
DG C I A LV

I. IEVADS

1. Komisija ir iesniegusi priekšlikumu 1 2006. gada 21. februārī.

2. Tehniskās saskaņošanas darbagrupa ("bīstamas vielas") vairākās 2006. gada sanāksmēs ir 

izskatījusi Komisijas priekšlikumu, kā arī vairākus Eiropas Parlamenta iesniegtus Komisijas 

priekšlikuma grozījumu projektus.

Neoficiālās sanāksmēs, kurās piedalījās Eiropas Parlaments, prezidentvalsts un Komisija, ir 

sagatavots komplekss kompromisa projekts, kas ir pieņemams gan Komisijai, gan Eiropas 

Parlamentam.

3. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2006. gada 31. oktobrī apstiprināja komplekso kompromisa 

projektu (dok. Nr. 14419/06).

4. Eiropas Parlaments atzinumu pirmā lasījumā ir pieņēmis 2006. gada 14. novembrī 2. 

Atzinumā ir iekļauts ne tikai kompromisa komplekss, bet arī viens grozījums, ar ko 

neierobežota atkāpe ir piešķirta barometru ražotājiem, un kurā ir paredzēti licencēšanas 

mehānismi, kas jāizstrādā dalībvalstīm, kā arī daži papildu grozījumi. Normatīvajā 

rezolūcijā grozījumi nav sniegti atsevišķi, bet ir dots viss grozītais Komisijas priekšlikums.

  
1 Dok. Nr. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179
2 Dok. Nr. 15181/06
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5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2006. gada 13. decembrī apstiprināja to pašu 2006. gada 31. 

oktobra komplekso kompromisu un vienojās tad, kad juristi lingvisti būs dokumentu 

izskatījuši, iesniegt to kādā no turpmākām Padomes sanāksmēm kā darbakārtības "A" 

punktu, lai pieņemtu kopēju nostāju.

6. Padome 2007. gada 19. aprīlī pieņēma kopējo nostāju 3 saskaņā ar EK dibināšanas līguma 

251. pantu.

II. MĒRĶI

Komisijas ierosinātās direktīvas mērķis ir, izdarot grozījumus Direktīvā 76/769/EEK, 

ierobežot tādu mērierīču laišanu tirgū, kurās ir dzīvsudrabs. Saskaņā ar priekšlikumu, 

metālisku dzīvsudrabu nelaiž tirgū ne ķermeņa temperatūras termometros (patērētāju, 

profesionālam lietojumam un citam lietojumam), ne arī citās mērierīcēs, kas ir paredzētas 

pārdošanai plašam patērētāju lokam (piemēram, manometri, barometri, sfigmomanometri, 

termometri, kas nav paredzēti ķermeņa temperatūras mērīšanai).

Par priekšlikumu ir panākta provizoriska vienošanās pirmajā lasījumā. Pastāvīgo pārstāvju 

komitejas priekšsēdētājs Padomes vārdā ir apstiprinājis provizorisku piekrišanu Eiropas 

Parlamentam. Eiropas Parlaments tomēr ir iekļāvis dažus grozījumus bez tiem, par ko jau ir 

panākta triju iestāžu vienošanās (iekļauts apsvērums par to, ka jāveic pārskatīšana, pārfrāzēts 

cits apsvērums par laišanu tirgū, paplašināta sfigmomanometru (izņemot elektroniskas 

mērierīces) aizlieguma darbības joma, attiecinot to arī uz lietojumu veselības aprūpē, ietverts 

mehānisms, ar ko piešķirt pastāvīgu izņēmumu barometriem, lai varētu izveidot īpašu 

licencēšanas un kontroles sistēmu to laišanai tirgū).

  
3 Dok. Nr. 5665/07
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III. KOPĒJĀ NOSTĀJA

Padomes pieņemtā kopējā nostāja daļēji sakrīt ar Parlamenta atzinumu pirmā lasījumā.

Galvenā atšķirība no atzinuma ir tāda, ka tajā ir paredzēts divu gadu pārejas posms 

barometriem, savukārt atzinumā tam nav paredzēti ierobežojumi laika ziņā.

Padome neuzskata, ka dzīvsudraba barometriem ir attaisnojami piešķirt pastāvīgu atkāpi, inter 

alia ņemot vērā to, ka tajos ir daudz dzīvsudraba, kā arī to, ka pastāv drošākas alternatīvas. 

Padome arī uzskata, ka sfigmomanometru aizliegums veselības aprūpē varētu būt pāragrs, jo 

šobrīd nav informācijas par uzticamām drošākām alternatīvām, kurās nav dzīvsudraba. 

Kopējā nostājā tādējādi teikts, ka Komisijai būtu jāpārskata pieejamās alternatīvas.

Dokumentā 5665/07 izklāstītā kopējās nostājas analīze

Jauni kopējās nostājas elementi salīdzinājumā ar Komisijas iesniegto priekšlikumu:
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Apsvērumi

(3) apsvērums ir mazliet pārfrāzēts

(4) apsvērums par vajadzību neierobežot tādu antīku priekšmetu un/vai kultūras preču 

importu, kurās dzīvsudrabs, ir jauns.

(5) apsvērums par divu gadu pārejas posmu barometriem ir jauns.

(6) apsvērums par vajadzību pārskatīt uzticamu, drošāku sfigmomanometru alternatīvu 

pieejamību ir jauns.

(11) apsvērums ir jauns. Tajā dalībvalstis mudinātas izveidot korelācijas tabulas par šīs 

direktīvas atbilstību attiecīgiem pasākumiem.

2. pants

2. panta 1. punkta otrais teikums ir svītrots un aizstāts ar jaunu apsvērumu (11).

Pielikums

Pielikumā ir ietverti jauni izņēmumi no aizlieguma: pastāvīgs izņēmums antīkām (proti, 

vecākām par piecdesmit gadiem) mērierīcēm un izņēmums barometriem - līdz diviem gadiem 

pēc direktīvas stāšanās spēkā.
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IV. NOBEIGUMS

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja, ko Komisija pilnībā atbalsta saskan ar ierosinātās 

direktīvas mērķiem.

Lai arī kopējā nostājā nav varēts iekļaut visus Eiropas Parlamenta iesniegtos grozījumus, tajā 

ir ietverts viens vajadzīgs papildu izņēmums, paredzēts pārejas posms, kam būtu jāļauj 

barometru ražotājiem - MVU - pārorientēt ražošanu, un pārskatīšanas klauzula, lai veselības 

aprūpes jomā pakāpeniski izskaustu tādas mērierīces, kurās ir dzīvsudrabs, jo īpaši 

sfigmomanometrus, tiklīdz būs pieejami drošāki alternatīvi risinājumi.

________________________



7897/07 ADD 1 eka/BA/ak 1
JUR LV

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2007. gada 17. aprīlī
(OR. en, fr)

Starpiestāžu lieta:
2006/0018 (COD)

7897/07
ADD 1

CODEC 287
ENT 37
ENV 174

"I/A" PUNKTA PIEZĪMES PAPILDINĀJUMS
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME
K-jas priekšl.
Nr.:

6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK, kas attiecas uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču 
tirdzniecības ierobežojumiem [pirmais lasījums]
- Pieņemšana (TA+D)
a) kopējā nostāja
b) Padomes paskaidrojuma raksts
- Deklarācija

DĀNIJAS UN ZVIEDRIJAS DELEGĀCIJAS DEKLARĀCIJA

Paužot nozēlu par to, ka Padomē nav izdevies panākt vienošanos stiprināt Komisijas ierosināto 

direktīvu attiecībā uz dzīvsudrabu, ko satur mērierīces, Dānija un Zviedrija ir nolēmušas balsot pret 

kopējo nostāju, kas izklāstīta dokumentā 5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC 71. Dānija un Zviedrija 

uzskata, ka dokumentācija, ko iesniegušas šīs valstis, skaidri norāda, ka pastāv tehniski un 

ekonomiski īstenojamas un mazāk bīstamas alternatīvas dzīvsudraba izmantojumam dažās 

mērierīcēs. Tādēļ Dānija un Zviedrija uzskata, ka kopējā nostāja nav saderīga ar dzīvsudraba 

stratēģiju (COM (2005) 20 galīgā redakcija), ko iepriekš iesniegusi Komisija un ko atbalstījusi 

Padome un Eiropas Parlaments.

________________________
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 20.4.2007 
COM(2007) 205 galīgā redakcija 

2006/0018 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai , ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK saistībā ar dažu dzīvsudrabu 

saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem 
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2006/0018 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK saistībā ar dažu dzīvsudrabu 

saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kurā priekšlikums nosūtīts EP un Padomei(dokuments 
COM(2006) 0069, galīgā redakcija – 2006/0018 (COD)): 

2006. gada 
21. februāris 

Datums, kad pieņemts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinums: 

2006.9.13. 

Datums, kad sniegts Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā: 2006. gada 
14. novembris 

Datums, kad panākta politiska vienošanās Konkurētspējas padomē: 2006. gada 
13. decembris 

Datums, kad pieņemta kopējā nostāja: 2007.4.19. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Ar šo direktīvu tiktu noteikti dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumi, 
lai aizsargātu iekšējo tirgu un augstā līmenī nodrošinātu cilvēku veselības un vides 
aizsardzību.  

Šis priekšlikums ir pirmais no tiesību aktiem, kurus plānots pieņemt, īstenojot 2005. gada 
janvārī pieņemto Kopienas stratēģiju par dzīvsudrabu. Ar šiem ierobežojumiem tiktu aizliegts 
laist tirgū dzīvsudraba termometrus (pārdošanai plašai sabiedrībai un profesionāliem 
lietotājiem) un pārdošanai plašai sabiedrībai – arī visas pārējās dzīvsudrabu saturošās ierīces. 
Pacientu drošuma dēļ šis aizliegums neattiecas uz veselības aprūpes nozarē izmantojamām 
mērierīcēm, kuras nav dzīvsudraba termometri, jo patlaban vēl nav īstas pārliecības par to, ka 
ir pieejami citi droši un vienlīdz iedarbīgi risinājumi. Citi profesionālie un zinātniskie 
izmantošanas veidi ir ļoti ierobežoti, tāpēc šie ierobežojumi uz tiem neattiecas 
proporcionalitātes dēļ.  



 

LV 3   LV 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 Vispārējās piezīmes par kopējo nostāju 

Komisija atbalsta Padomes kopējo nostāju. Kopējā nostāja ir saskaņā ar kompromisa variantu, 
kas tika panākts neoficiālās diskusijās starp Padomi, Eiropas Parlamenta ziņotāju un 
Komisiju, tomēr par to Eiropas Parlamentā netika nobalsots ar balsu vairākumu. Kopējo 
nostāju atbalstīja visas dalībvalstis, izņemot Dāniju un Zviedriju, kuras iebilda pret šo 
priekšlikumu, jo tās uzskatīja, ka nevajadzētu aizliegt pārdot veselības aprūpes nozarē 
izmantojamos sfigmomanometrus (asinsspiediena mērītājus).  

3.2 Grozītajā priekšlikumā iekļautie Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi un 
kopējā nostāja 

Kopējā nostājā ir iekļauti visi Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi, kurus varētu pieņemt 
Komisija. Tie ir: (i) 12., 16., 17. grozījums, ko Komisija pieņēma pilnībā, jo tie padara 
skaidrāk saprotamu apsvērumos ietverto tekstu, (ii) 18. grozījums (nobeiguma daļa) un 
15. grozījums, ar ko Komisiju aicina pārskatīt citu risinājumu pieejamību attiecībā uz 
dzīvsudraba sfigmomanometriem un citām rūpnieciskiem un profesionāliem nolūkiem 
paredzētām mērierīcēm, lai paplašinātu ierobežojumus, un (iii) 13. un 19. grozījums (pirmā 
daļa), ar ko ir atļauta esošā tirdzniecība ar „antīkām” dzīvsudrabu saturošām mērierīcēm, jo ir 
ierobežots šādas tirdzniecības apjoms un tā neapdraud cilvēku veselību vai vidi.  

3.3 Grozītajā priekšlikumā un kopējā nostājā neiekļautie Eiropas Parlamenta 
grozījumi 

Vairākus grozījumus Komisija nepieņēma, un tie nav iekļauti kopējā nostājā. Tie ir: (i) 
6. grozījums, jo nav zinātniska pamatojuma, lai ierobežojumus attiecinātu uz priekšlikumā 
neminētām dzīvsudrabu saturošām ierīcēm, (ii) 8. grozījums, jo Komisija nevar pieņemt 
aizliegumu attiecībā uz veselības aprūpes nozarē izmantojamiem sfigmomanometriem, 
kuriem, kā uzskata lielākā daļa medicīnas ekspertu, ir būtiska nozīme kalibrēšanā, kā arī 
diagnozes un īpašu pacientu simptomu ārstēšanai, (iii) 9. grozījums, jo tas nemainītu 
oriģinālteksta nozīmi, bet tikai apgrūtinātu tā saprotamību, un (iv) 19. grozījums (nobeiguma 
daļa), jo Komisija nevar atbalstīt pastāvīgu atkāpi barometriem, kurus paredzēts pārdot plašai 
sabiedrībai, jo par salīdzināmām izmaksām jau ir pieejamas dzīvsudrabu nesaturošas ierīces.  

3.4 Komisijas nostāja attiecībā uz jaunajiem noteikumiem, kurus ieviesusi Padome  

Kopējā nostājā ir ietvertas sākotnējā priekšlikuma izmaiņas, kuras Komisija atbalsta. Līdz ar 
dažiem precizējumiem apsvērumos galvenās izmaiņas skar šādus papildinājumus: (i) 
pastāvīga atkāpe saistībā ar antīkām mērierīcēm, (ii) pagaidu atkāpe saistībā ar barometru 
pārdošanu plašai sabiedrībai, lai divu gadu laikā to pakāpeniski pārtrauktu, (iii) divus gadus 
pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisija pārskata, vai nav pieejami drošāki risinājumi nekā 
sfigmomanometri un citas mērierīces.  

3.5 Galvenās problēmas, pieņemot kopējo nostāju 

Dānija un Zviedrija balsoja pret kopējo nostāju, jo tās uzskata, ka veselības aprūpes nozarē ir 
pieejamas citas dzīvsudrabu saturošiem sfigmomanometriem atbilstošas ierīces, tāpēc 
sfigmomanometru tirdzniecība būtu jāaizliedz.  
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4. SECINĀJUMI 

Komisija atbalsta kopējo nostāju. 

5. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

Nav.  




