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DIREKTIVA 2007/…/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 

o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami

pri trženju nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

  

1 OJ C 318, 23.12.2006, str. 115.
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem 

listu), Skupno stališče Sveta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče 
Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporočilo Komisije z dne 28. januarja 2005 o Strategiji Skupnosti za živo srebro, ki 

upošteva vse vrste uporabe živega srebra, ugotavlja, da bi bilo na ravni Skupnosti primerno 

uvesti omejitve pri trženju nekaterih vrst neelektrične ali neelektronske merilne in 

kontrolne opreme, ki vsebuje živo srebro, kar je glavna skupina izdelkov z vsebnostjo 

živega srebra, ki do sedaj ni bila urejena z ukrepom Skupnosti.

(2) Z uvedbo omejitev pri trženju merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro, bi preprečili vstop 

živega srebra v tok odpadkov, to pa bi koristilo okolju, dolgoročno pa tudi zdravju ljudi.

(3) Ob upoštevanju tehnične in gospodarske izvedljivosti razpoložljivi dokazi, ki zadevajo 

merilne in kontrolne naprave, kažejo, da bi morali takojšnji omejevalni ukrepi zajeti samo 

tiste merilne naprave, ki so namenjene za prodajo širši javnosti, in zlasti vse termometre za 

merjenje telesne temperature.

(4) Uvoz merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro in so starejše od petdeset let, se nanaša na 

starinske predmete ali na predmete kulturne dediščine, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta 

(EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine1. Takšno 

trgovanje je po obsegu omejeno in najverjetneje ne predstavlja nobenega tveganja za 

zdravje ljudi ali okolje in ga zato ne bi smeli omejevati.

  

1 UL L 395, 31.12.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).
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(5) Dandanes barometre, ki vsebujejo živo srebro, proizvajajo le v nekaj majhnih 

specializiranih podjetjih, širši javnosti pa se prodajajo le kot okrasni predmeti. V zvezi z 

dajanjem barometrov v promet bi bilo treba predvideti dodatno obdobje postopnega 

opuščanja, kar bi proizvajalcem omogočilo, da svojo proizvodnjo prilagodijo omejitvam in 

se usmerijo v proizvodnjo barometrov, ki ne vsebujejo živega srebra.

(6) Za zmanjšanje emisije živega srebra v okolje in za postopno opuščanje ostalih merilnih 

naprav, ki vsebujejo živo srebro, na področju strokovne in industrijske uporabe, zlasti 

sfigmomanometrov v zdravstvu, bi Komisija morala preveriti razpoložljivost zanesljivih 

varnejših nadomestnih rešitev, ki so tehnično in ekonomsko izvedljive. V zvezi s 

sfigmomanometri v zdravstvu bi se bilo treba posvetovati z medicinskimi strokovnjaki in 

tako zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo potrebe v zvezi z diagnozo in ravnanjem v 

posebnih zdravstvenih primerih.

(7) V skladu s to direktivo bi se omejilo samo dajanje v promet novih merilnih naprav. Ta 

omejitev torej ne bi veljala za naprave, ki so že v uporabi ali ki se prodajajo rabljene.
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(8) Neskladja med zakoni ali upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države članice v zvezi z 

omejitvijo živega srebra v različnih merilnih in kontrolnih napravah, bi lahko ovirala 

trgovanje, izkrivljala konkurenco v Skupnosti in bi torej lahko imela neposreden vpliv na 

vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Zato se zdi potrebno z uvedbo usklajenih 

predpisov za izdelke, ki vsebujejo živo srebro, približati zakone držav članic na področju 

merilnih in kontrolnih naprav ter tako ohraniti notranji trg, ob tem pa zagotoviti visoko 

raven zaščite človekovega zdravja in okolja.

(9) Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o 

približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in 

uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov1.

(10) Ta direktiva bi se morala uporabljati brez poseganja v zakonodajo Skupnosti, ki določa 

minimalne zahteve za zaščito delavcev, vsebovane v Direktivi Sveta 89/391/EGS z dne 12. 

junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri 

delu2 ter posameznih direktivah, ki temeljijo na njej, zlasti Direktivi Sveta 98/24/ES

z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu3.

  

1 UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Direktivo Komisije 2006/139/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 94).

2 UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

3 UL L 131, 5.5.1998, str. 11.
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(11) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje1 se

države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj 

kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te 

tabele objavijo.–

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, najpozneje do …*. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od …**.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo 

ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

  

1 UL C 321, 31.12.2003, str.1.
* Opomba za UL: eno leto po začetku veljavnosti te direktive.
** Opomba za UL: osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
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2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne 

zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA

V Prilogo I k Direktivi 76/769/EGS se vstavi naslednja točka:

"19a
živo srebro 
CAS št.: 7439-97-6 

1. Se ne sme dajati v promet:
(a) v termometrih za merjenje telesne temperature;

(b) v drugih merilnih napravah, namenjenih prodaji 
širši javnosti (npr. manometri, barometri, 
sfigmomanometri, termometri, razen termometrov 
za merjenje telesne temperature).

2. Omejitev iz odstavka (1)(b) se ne uporablja za:
(a) merilne naprave, ki so na …* starejše od 50 let, ali

(b) barometre (z izjemo barometrov v okviru točke (a)) 
do …**.

(3) Komisija do… ** preveri razpoložljivost zanesljivih 
varnejših nadomestnih rešitev, ki so tehnično in 
ekonomsko izvedljive, za sfigmomanometre, ki 
vsebujejo živo srebro, ter druge merilne naprave v 
zdravstvu in za drugo strokovno in industrijsko uporabo.
Komisija na podlagi tega preverjanja ali kakor hitro bodo 
na voljo novi podatki o zanesljivih varnejših 
nadomestnih rešitvah za sfigmomanometre ter druge 
merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, po potrebi 
predstavi zakonodajni predlog, s katerim se omejitve iz 
odstavka 1 razširijo na sfigmomanometre in druge 
merilne naprave v zdravstvu ter na drugo strokovno in 
industrijsko uporabo, da se živo srebro v merilnih 
napravah postopno opusti, ko bo to tehnično in 
ekonomsko izvedljivo."

  

* Opomba za UL: dan začetka veljavnosti te direktive.
** Opomba za UL: dve leti od začetka veljavnosti te direktive.
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I. UVOD

1. Komisija je 21. februarja 2006 predstavila svoj predlog.1

2. Delovna skupina za tehnično usklajevanje ("Nevarne snovi") je leta 2006 na več sestankih 

obravnavala predlog Komisije in vrsto osnutkov sprememb predloga Komisije, ki jih je 

predlagal Evropski parlament.

Po neuradnih sestankih med Evropskim parlamentom, predsedstvom in Komisijo je bil 

pripravljen osnutek kompromisnega svežnja, ki je bil vsebinsko sprejemljiv tako za 

Komisijo kot tudi za Evropski parlament.

3. Odbor stalnih predstavnikov je 31. oktobra 2006 odobril osnutek kompromisnega svežnja 

(dok. 14419/06).

4. Evropski parlament je mnenje sprejel v prvi obravnavi 14. novembra 2006 2. Poleg 

kompromisnega svežnja mnenje vsebuje tudi spremembo, s katero bi bilo izdelovalcem 

barometrov odobreno neomejeno odstopanje skupaj z mehanizmi licenciranja, ki jih bodo

določile države članice, in nekatere druge spremembe. V besedilu zakonodajne resolucije 

niso naštete posamezne spremembe, temveč je v njem navedeno spremenjeno besedilo 

predloga Komisije.

  
1 Dok. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179.
2 Dok. 15181/06
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5. Odbor stalnih predstavnikov je 13. decembra 2006 odobril besedilo kompromisnega svežnja 

z dne 31. oktobra 2006 in se dogovoril, da ga bo po pravno-jezikovnem pregledu kot točko 

pod »A« predložil na naslednji seji Sveta zaradi sprejetja skupnega stališča. 

6. Svet je v skladu s členom 251 Pogodbe ES 19. aprila 2007 sprejel Skupno stališče3.

II. CILJI

Cilj predloga Komisije je, da se s spremembo Direktive 76/769/EGS omeji dajanje merilnih 

naprav, ki vsebujejo živo srebro, v promet. Kovinsko živo srebro se v skladu s tem predlogom 

ne sme dajati v promet niti v termometrih za merjenje telesne temperature (za potrošnike, 

poklicno in drugo uporabo) niti v nobenih drugih merilnih napravah, namenjenih prodaji širši 

javnosti (npr. barometri, sfigmomanometri in drugi termometri razen termometrov za 

merjenje telesne temperature).

O predlogu je bil dosežen predhodni dogovor v prvi obravnavi. Predsedujoči Odbora stalnih 

predstavnikov je Evropskemu parlamentu v imenu Sveta potrdil predhodni dogovor. Evropski 

parlament pa je k spremembam, dogovorjenim med tremi institucijami, dodal še nekatere 

druge (dodal je uvodno izjavo o pregledu, preoblikoval uvodno izjavo o dajanju v promet, 

razširil prepoved sfigmomanometrov (razen pripomočkov za merjenje napetosti) za uporabo v 

zdravstvu, dodal mehanizem za odobritev trajne izjeme za barometre, s katerim bi rad 

uveljavil tudi posebno licenciranje in nadzor nad njihovim dajanjem v promet.

  
3 Dok. 5665/07.
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III. SKUPNO STALIŠČE

Skupno stališče, ki ga je sprejel Svet, delno odraža mnenje Evropskega parlamenta v prvi 

obravnavi.

Od mnenja se razlikuje zlasti po tem, da je prehodno obdobje za barometre omejeno na dve 

leti, v mnenju pa časovna omejitev ni predvidena.

Svet meni, da trajno odstopanje za barometre, ki vsebujejo živo srebro, ni upravičeno, med 

drugim zato, ker vsebujejo barometri znatne količine živega srebra in obstajajo druge, 

varnejše možnosti. Svet prav tako meni, da je razširitev prepovedi sfigmomanometrov za 

uporabo v zdravstvu prenagljena, saj podatkov o zanesljivih in varnejših nadomestnih rešitvah 

brez živega srebra še ni na voljo. V Skupnem stališču je zato določeno, da bi morala Komisija 

preučiti druge razpoložljive možnosti.

Analiza Skupnega stališča iz dokumenta 5665/07

Novi elementi v Skupnem stališču v primerjavi s predlogom Komisije:
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Uvodne izjave

Uvodna izjava 3 je bila nekoliko preoblikovana.

Uvodna izjava 4 o neomejevanju uvoza starin in/ali kulturnih dobrin, ki vsebujejo živo 

srebro, je nova.

Uvodna izjava 5 o dvoletnem prehodnem obdobju za barometre je nova.

Uvodna izjava 6 o tem, da je potreben pregled razpoložljivosti zanesljivih in varnejših 

nadomestnih rešitev za sfigmomanometre je nova.

Uvodna izjava 11 je nova. Države članice spodbuja k pripravi lastnih primerjalnih preglednic 

za ugotovitev ujemanja med to direktivo in ustreznimi ukrepi.

Člen 2

Drugi stavek odstavka 1 člena 2 je bil črtan in nadomeščen z novo uvodno izjavo 11.

Priloga

V prilogi sta pri prepovedi predvideni dve izjemi: trajna izjema za merilne naprave, ki so stare 

več kot 50 let in se štejejo za starine, in izjema za barometre, omejena na dve leti po začetku 

veljavnosti Direktive.
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IV. SKLEP

Svet meni, da je Skupno stališče, ki ga v celoti podpira Komisija, skladno s cilji predlagane 

direktive.

Čeprav ni bilo mogoče vključiti vseh sprememb Evropskega parlamenta, so bili sprejeti 

dodatna potrebna izjema, prehodno obdobje, ki naj bi malim in srednje velikim podjetjem, ki 

proizvajajo barometre, omogočilo lažjo preusmeritev proizvodnje, in klavzula o pregledu, ki 

zagotavlja ustavitev trženja preostalih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro, zlasti 

sfigmomanometrov v zdravstvu, takoj ko bodo na voljo varnejše nadomestne rešitve.

________________________
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IZJAVA DANSKE IN ŠVEDSKE DELEGACIJE

Danska in Švedska obžalujeta, da Svet ni dosegel soglasja glede okrepitve predloga Komisije za 

direktivo o merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro, zato sta sklenili, da bosta glasovali proti 

skupnemu stališču iz dok. 5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC 71. Državi menita, da dokumentacija, 

ki sta jo predstavili, jasno kaže na to, da za nekatere merilne naprave obstajajo druge možnosti, ki 

so tehnično in ekonomsko izvedljive in so manj nevarne. Danska in Švedska zato menita, da skupno 

stališče ni v skladu s strategijo za živo srebro (COM (2005) 20 konč.), ki jo je predhodno 

predstavila Komisija in sta jo podprla Svet in Evropski parlament.

________________________
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2006/0018 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
v zvezi s 

skupnim stališčem Sveta o sprejetju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju nekaterih 

merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro 

(Besedilo velja za EGP) 

1. OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 
(dokument COM(2006) 0069 konč. – 2006/0018(COD): 

21. februar 2006 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 13.9.2006 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 14. november 2006 

Datum političnega dogovora (Svet za konkurenčnost): 13. december 2006 

Datum sprejetja skupnega stališča: 19.4.2007 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Direktiva bi uvedla omejitve pri trženju nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro, z 
namenom ohranitve notranjega trga in zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja ljudi in 
okolja.  

Ta predlog je prvi od številnih načrtovanih zakonodajnih ukrepov za izvajanje strategije 
Skupnosti za živo srebro, sprejete januarja 2005. Omejitve bi prepovedale dajanje v promet 
termometrov za merjenje telesne temperature, v ki vsebujejo živo srebro (namenjenih prodaji 
prebivalstvu in strokovnim uporabnikom), in vseh drugih naprav, ki vsebujejo živo srebro, 
namenjenih prodaji prebivalstvu. Merilne naprave v sektorju zdravstvenega varstva, razen 
termometrov za merjenje telesne temperature, se izključijo iz prepovedi zaradi zagotavljanja 
varnosti bolnikov, ker še ni zanesljivo, ali so na voljo druge zanesljive in enako učinkovite 
alternativne rešitve. Druge strokovne in znanstvene uporabe so zelo omejene in zaradi 
sorazmernosti niso vključene v omejitev.  
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3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1 Splošne pripombe na skupno stališče 

Komisija lahko podpre skupno stališče Sveta. Skupno stališče je v skladu s kompromisnim 
sporazumom, doseženim na neformalnih razgovorih med Svetom, poročevalko Evropskega 
parlamenta in Komisijo, vendar pa v Evropskem parlamentu ni dobilo večine. Skupno stališče 
so podprle vse države članice, razen Danske in Švedske, ki sta predlogu nasprotovali, ker 
sfigmomanometri (naprave za merjenje krvnega pritiska) za uporabo v sektorju zdravstvenega 
varstva ne bi bili prepovedani.  

3.2 Spremembe Evropskega parlamenta, ki so zajete v spremenjenem predlogu in 
skupnem stališču 

V skupnem stališču so zajete vse spremembe Evropskega parlamenta, ki jih Komisija lahko 
sprejme. Te so: (i) spremembe 12, 16, 17, ki jih je Komisija v celoti sprejela, ker izboljšujejo 
jasnost uvodnih izjav (ii) spremembi 18 (zadnji del) in 15, ki Komisijo pozivata, da preveri, 
ali so na voljo druge alternativne rešitve sfigmomanometrom, ki vsebujejo živo srebro, in 
drugim merilnim napravam za industrijsko in poklicno uporabo z namenom razširitve obsega 
omejitev in (iii) spremembi 13 in 19 (prvi del), ki omogočata nadaljnje trgovanje s 
„starinskimi“ merilnimi napravami, ki vsebujejo živo srebro, ker takšno trgovanje poteka v 
omejenem obsegu in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in okolje.  

3.3 Spremembe Evropskega parlamenta, ki niso zajete v spremenjenem predlogu in 
niso vključene v skupno stališče 

Komisija ni sprejela številnih sprememb in zato niso vključene v skupno stališče. Te so: (i) 
sprememba 6, ker ni znanstvene podlage za razširitev omejitev na naprave, ki vsebujejo živo 
srebro razen tistih, opisanih v predlogu (ii) sprememba 8, ker Komisija ne more sprejeti 
prepovedi sfigmomanometrov za uporabo v zdravstvu, ki so po mnenju večine medicinskih 
strokovnjakov ključnega pomena za umerjanje ter diagnosticiranje in zdravljenje posebnih 
zdravstvenih stanj bolnikov (iii) sprememba 9, ker ne spreminja pomena izvirnega besedila in 
je manj jasna (iv) sprememba 19 (zadnji del), ker Komisija ne more podpreti stalnega 
odstopanja za barometre, namenjene prodaji prebivalstvu, ker so ob primerljivih stroških na 
voljo že druge alternativne rešitve brez vsebnosti živega srebra.  

3.4 Stališče Komisije o novih določbah Sveta 

Skupno stališče vključuje spremembe prvotnega predloga, ki jih Komisija lahko sprejme. 
Poleg nekaterih pojasnil v uvodnih izjavah, glavne spremembe zadevajo naslednje dopolnitve: 
(i) stalno odstopanje za starinske merilne naprave (ii) začasno odstopanje za barometre, 
namenjene prodaji prebivalstvu z namenom postopne odprave v dveh letih (iii) pregled s 
strani Komisije dve leti po začetku veljavnosti direktive v zvezi z drugimi alternativnimi 
rešitvami sfigmomanometrom in drugim merilnim napravam.  

3.5 Glavne težave pri sprejemanju skupnega stališča 

Švedska in Danska sta glasovali proti skupnemu stališču, ker menita, da so v sektorju 
zdravstvenega varstva na voljo druge možnosti za sfigmomanometre, ki vsebujejo živo srebro, 
in da bi bilo treba njihovo trženje prepovedati.  
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4. SKLEPI 

Komisija podpira skupno stališče. 

5. IZJAVE KOMISIJE 

Niso na voljo.  




