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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/…/EG

av den

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på 

marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

  

1 EUT C 318, 23.12.2006, s. 115.
2 Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) I kommissionens meddelande av den 28 januari 2005 om gemenskapens 

kvicksilverstrategi, som behandlade alla användningsområden för kvicksilver, 

konstaterades att det vore lämpligt att på gemenskapsnivå införa en begränsning 

av utsläppandet på marknaden för viss icke-elektrisk eller icke-elektronisk 

mät- och kontrollutrustning som innehåller kvicksilver, vilken är den största gruppen 

kvicksilverprodukter som ännu inte omfattas av några gemenskapsbestämmelser.

(2) En begränsning av utsläppandet på marknaden av mätinstrument som innehåller 

kvicksilver skulle medföra vinster för miljön, och på lång sikt för människors hälsa, 

genom att hindra att det kommer in kvicksilver i avfallsflödet.

(3) Med beaktande av teknisk och ekonomisk genomförbarhet visar tillgängliga belägg för 

mät- och kontrollinstrument att omedelbara begränsande åtgärder bör omfatta endast 

sådana mätinstrument som är avsedda att saluföras till allmänheten och särskilt alla 

febertermometrar.

(4) Import av mätinstrument som innehåller kvicksilver och som är äldre än 50 år gäller 

antingen antika föremål, eller kulturföremål enligt definitionen i rådets 

förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål1. Sådan 

handel har begränsad omfattning och förefaller inte att utgöra någon risk för människors 

hälsa eller för miljön och den bör således inte begränsas.

  

1 EGT L 395, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
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(5) För närvarande tillverkas kvicksilverbarometrar endast av ett fåtal små, specialiserade 

företag, och de säljs till allmänheten huvudsakligen som dekorationsföremål. Det bör 

föreskrivas en extra utfasningsperiod för utsläppande på marknaden av sådana barometrar, 

så att tillverkarna kan anpassa sin verksamhet enligt begränsningarna och gå över till 

produktion av kvicksilverfria barometrar.

(6) För att så litet kvicksilver som möjligt skall släppas ut i miljön, och för att garantera en 

utfasning av de återstående mätinstrument för yrkesmässigt och industriellt bruk som 

innehåller kvicksilver, särskilt blodtrycksmätare inom hälso- och sjukvården, bör 

kommissionen göra en översyn av tillgången till tekniskt och ekonomiskt genomförbara 

tillförlitliga och säkrare alternativ. När det gäller blodtrycksmätare inom 

hälso- och sjukvården bör medicinska experter konsulteras för att se till att behoven i fråga 

om diagnostik och behandling av särskilda sjukdomstillstånd tillgodoses på ett lämpligt 

sätt.

(7) Enligt detta direktiv är det endast utsläppande på marknaden av nya mätinstrument som 

bör begränsas. Begränsningen bör därför inte gälla instrument som redan används eller 

som säljs i andra hand.
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(8) Skillnaderna mellan de lagar och andra administrativa åtgärder som medlemsstaterna 

antagit vad gäller begränsning av kvicksilver i olika mät- och kontrollinstrument kan 

utgöra handelshinder, snedvrida konkurrensen i gemenskapen och kan därigenom direkt 

påverka den inre marknadens upprättande och funktion. Det förefaller därför nödvändigt 

att tillnärma medlemsstaternas lagar om mät- och kontrollinstrument genom att införa 

harmoniserade bestämmelser för sådana produkter som innehåller kvicksilver, och på så 

sätt upprätthålla den inre marknaden samtidigt som en hög skyddsnivå för människors 

hälsa och för miljön säkerställs.

(9) Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagar och andra författningar om begränsning av utsläppande på marknaden och 

användning av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)1 bör ändras i enlighet 

med detta.

(10) Tillämpningen av detta direktiv bör inte påverka gemenskapslagstiftningen om minimikrav 

för arbetstagares säkerhet i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder 

för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet2 och i enskilda 

direktiv som grundar sig på detta, särskilt rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 

om skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska 

agenser i arbetet3.

  

1 EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2006/139/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 94).

2 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

3 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
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(11) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmuntras 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den ...* anta och offentliggöra de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta 

kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa åtgärder från och med den ...**.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 

hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

  

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
* Till EUT: ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Till EUT: 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.



5665/1/07 REV 1 SH/cs 6
DG C I SV

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser 

i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

Följande punkt 19a skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

"19a

Kvicksilver

CAS-nummer: 7439-97-6 

1. Får inte släppas ut på marknaden
a) i febertermometrar

b) i andra mätinstrument avsedda att saluföras till 
allmänheten (t.ex. manometrar, barometrar, 
blodtrycksmätare och andra termometrar än 
febertermometrar).

2. Begränsningen i punkt 1 b skall inte gälla för
a) mätinstrument som är äldre än 50 år den ...*, eller

b) barometrar (utom barometrar enligt led a) till och med 
den ...**.

3. Kommissionen skall senast den ...** göra en översyn av 
tillgången till tekniskt och ekonomiskt genomförbara 
tillförlitliga och säkrare alternativ till blodtrycksmätare och 
andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som 
används inom hälso- och sjukvården och för andra 
yrkesmässiga och industriella ändamål.

På grundval av denna översyn, eller så snart som nya 
uppgifter om tillförlitliga säkrare alternativ till 
blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller 
kvicksilver finns att tillgå, skall kommissionen om så är 
lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att 
utvidga begränsningarna i punkt 1 till att omfatta 
blodtrycksmätare och andra mätinstrument som används 
inom hälso- och sjukvården och för andra yrkesmässiga 
och industriella ändamål, så att kvicksilver i mätinstrument 
kan fasas ut så snart detta är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt."

  

* Till EUT: den dag detta direktiv träder i kraft.
** Till EUT: två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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I. INLEDNING

1. Den 21 februari 2006 lade kommissionen fram sitt förslag1.

2. Arbetsgruppen för teknisk harmonisering (farliga ämnen) granskade kommissionens 

förslag vid flera möten under 2006 och även ett antal ändringsförslag till 

kommissionsförslaget från Europaparlamentet. Efter informella möten mellan 

Europaparlamentet, ordförandeskapet och kommissionen utarbetades ett utkast till 

kompromisspaket, vars innehåll godtogs såväl av kommissionen som av 

Europaparlamentet.

3. Den 31 oktober 2006 godkände Ständiga representanternas kommitté utkastet till 

kompromisspaket (dok. 14419/06).

4. Den 14 november 2006 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen2. 

Detta yttrande omfattar inte bara kompromisspaketet utan även en ändring som medger 

ett obegränsat undantag för barometertillverkare samt mekanismer för tillståndsgivning 

som skall inrättas av medlemsstaterna samt några ytterligare ändringar. Texten till 

lagstiftningsresolutionen utgörs av kommissionens förslag med ändringar, i stället för 

att ändringarna anges en efter en.

  
1 Dok. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179.
2 Dok. 15181/06.
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5. Den 13 december 2006 godkände Ständiga representanternas kommitté texten till 

kompromisspaketet av den 31 oktober 2006 och enades om att lägga fram den som en 

A-punkt vid ett kommande rådsmöte, efter juristlingvisternas slutgranskning, inför en 

gemensam ståndpunkt.

6. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt3 i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget 

den 19 april 2007.

II. MÅL

Syftet med kommissionens förslag till direktiv är att begräsa utsläppandet på marknaden av 

mätinstrument som innehåller kvicksilver genom ändring av direktiv 76/769/EEG. Enligt 

förslaget skall metalliskt kvicksilver inte släppas ut på marknaden i några febertermometrar 

(för konsumentanvändning, yrkesmässig eller annan användning) och inte heller i andra 

mätinstrument som är avsedda att saluföras till allmänhen (t.ex. barometrar, blodtrycksmätare 

och andra termometrar än febertermometrar).

En preliminär överenskommelse vid första behandlingen hade förhandlats fram om förslaget. 

Ordföranden i Ständiga representanters kommitté hade bekräftat den preliminära 

överenskommelsen för Europaparlamentet på rådets vägnar. Europaparlamentet lade dock till

några ytterligare ändringar till dem som de tre institutionerna kommit överens om (lade till ett 

skäl om en översyn, omformulerade ett annat skäl om utsläppande på marknaden, utvidgade 

förbudet mot blodtrycksmätare (med undantag för blodtrycksmanschetter) för användning 

inom hälso- och sjukvården, lade till en mekanism som medger ett permanent undantag för 

barometrar och med ett särskilt tillstånds- och kontrollförfarande för deras utsläppande på 

marknaden). 

  
3 Dok. 5665/07.
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III. GEMENSAM STÅNDPUNKT

Den gemensamma ståndpunkt som rådet har antagit avspeglar delvis Europaparlamentets 

yttrande vid första behandlingen.

Den huvudsakliga skillnaden från yttrandet består i att den gemensamma ståndpunkten 

innehåller en övergångsperiod på två år för barometrar, med yttrandet inte förutser någon 

tidsbegränsning.

Rådet anser inte att ett permanent undantag för kvicksilverbarometrar är motiverat med 

hänsyn bland annat till att de innehåller en betydande mängd kvicksilver och att det finns 

säkrare alternativ. Rådet anser också att ett förbud mot blodtrycksmätare för användning inom 

sjukvården kan vara förhastat, eftersom man för närvarande saknar uppgifter om tillförlitliga 

säkrare kvicksilverfria alternativ. I den gemensamma ståndpunkten fastslås därför att 

kommissionen skall göra en översyn av tillgängliga alternativ.

Analys av den gemensamma ståndpunkten i dokument 5665/07

Nya inslag i den gemensamma ståndpunkten i förhållande till kommissionens förslag:
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Skäl

(3) omformulerades något.

(4) om behovet av att inte begränsa importen av antikviteter och/eller kulturföremål som 

innehåller kvicksilver är nytt.

(5) om en övergångsperiod på två år för barometrar är nytt.

(6) om behovet av att se över vilka tillförlitliga säkrare alternativ till blodtrycksmätare som 

finns att tillgå är nytt.

(11) är nytt. I det uppmanas medlemsstaterna att upprätta egna jämförelsetabeller mellan 

detta direktiv och motsvarande åtgärder.

Artikel 2

Andra meningen i artikel 2.1 ströks och ersattes med nytt skäl (11).

Bilaga

I bilagan införs två undantag från förbudet: ett permanent undantag för antika (dvs. äldre 

än 50 år gamla) mätinstrument och ett för barometrar, till två år efter det att direktivet trätt 

i kraft.
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IV. SLUTSATS

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt, som tillfullo stöds av kommissionen, stämmer 

väl överens med målen i det föreslagna direktivet. Även om alla Europaparlamentets 

ändringsförslag inte kunde inkluderas i direktivet, innehåller det ytterligare ett nödvändigt 

undantag, föreskriver en övergångsperiod som bör ge de små och medelstora företag som 

tillverkar barometrar möjlighet att ställa om sin tillverkning samt en översynsklausul som 

garanterar en utfasning av de återstående mätinstrument som innehåller kvicksilver, särskilt 

blodtrycksmätare inom hälso- och sjukvården, när säkrare alternativa lösningar finns att tillgå.

________________________
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UTTALANDE FRÅN DEN DANSKA OCH DEN SVENSKA DELEGATIONEN

Danmark och Sverige, som beklagar att det inte har varit möjligt att nå en överenskommelse i rådet 

om en förstärkning av det av kommissionen föreslagna direktivet om mätinstrument som innehåller 

kicksilver, beslutar att rösta emot den gemensamma ståndpunkten i dok. 5665/07 ENT 10 ENV 48 

CODEC 71. Danmark och Sverige anser att den dokumentation som dessa länder tillhandahållit 

tydligt visar att det finns tekniskt och ekonomiskt genomförbara och minde riskfyllda alternativ till 

kvicksilver för vissa mätinstrument. Danmark och Sverige menar därför att den gemensamma 

ståndpunken inte ligger i linje med den kvicksilverstrategi (KOM(2005) 20 slutlig) som 

kommissionen tidigare lagt fram och som stöddes av rådet och Europaparlamentet.

________________________
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av ett förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller 

begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller 
kvicksilver  
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2006/0018 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av ett förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller 

begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller 
kvicksilver  

(Text av betydelse för EES) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2006) 69 slutlig – 2006/0018 (COD)): 

21 februari 2006 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

13.9.2006 

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 14 november 2006 

Datum för politisk överenskommelse i rådet (konkurrenskraft): 13 december 2006 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 19.4.2007 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med direktivet är att begränsa utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som 
innehåller kvicksilver för att skydda den inre marknaden och samtidigt säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och miljön.  

Detta förslag är det första i en rad planerade lagstiftningsåtgärder som syftar till att genomföra 
gemenskapens kvicksilverstrategi, som antogs i januari 2005. Begränsningarna innebär ett 
förbud för utsläppande på marknaden av febertermometrar som innehåller kvicksilver (som 
säljs till både allmänheten och yrkesanvändare) och alla andra instrument med kvicksilver 
som säljs till allmänheten. Andra mätinstrument för sjukvården än febertermometrar omfattas 
av patientsäkerhetsskäl inte av förbudet eftersom det ännu inte är säkert att det finns 
tillförlitliga alternativ som är lika effektiva. Det finns endast ett fåtal andra yrkesmässiga och 
vetenskapliga användningar och dessa omfattas av proportionalitetsskäl inte av 
begränsningen.  
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1 Allmänna kommentarer till den gemensamma ståndpunkten 

Kommissionen kan stödja rådets gemensamma ståndpunkt. Den gemensamma ståndpunkten 
är förenlig med den kompromiss man kom fram till vid informella diskussioner mellan rådet, 
Europaparlamentets föredragande och kommissionen, som dock inte fick majoritet i 
Europaparlamentet. Den gemensamma ståndpunkten stöddes av alla medlemsstater utom 
Danmark och Sverige, som motsatte sig förslaget eftersom det inte omfattar ett förbud mot 
försäljning av blodtrycksmätare för sjukvården.  

3.2 Ändringsförslag från Europaparlamentet som tagits med i det ändrade förslaget 
och den gemensamma ståndpunkten 

Alla de av Europaparlamentets ändringar som kommissionen kunde godta har tagits med i den 
gemensamma ståndpunkten. Dessa är följande: i) ändringsförslagen 12, 16 och 17 som helt 
godtogs av kommissionen eftersom de gör skälen tydligare, ii) ändringsförslagen 18 (sista 
delen) och 15 som uppmanar kommissionen att undersöka om det finns alternativ till 
blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som används för 
industriellt eller yrkesmässigt bruk så att begränsningarna kan utvidgas, och iii) 
ändringsförslagen 13 och 19 (första delen) som tillåter fortsatt handel med ”antika” 
mätinstrument som innehåller kvicksilver eftersom sådan handel har begränsad omfattning 
och inte utgör någon risk för människors hälsa eller för miljön.  

3.3 Ändringsförslag från Europaparlamentet som varken tagits med i det ändrade 
förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten 

Ett antal ändringsförslag godtogs inte av kommissionen och de har heller inte tagits med i den 
gemensamma ståndpunkten. Dessa är följande: i) ändringsförslag 6 eftersom det inte finns 
någon vetenskaplig grund för att utvidga begränsningarna till att omfatta andra 
kvicksilverinstrument än dem som beskrivs i förslaget, ii) ändringsförslag 8 eftersom 
kommissionen inte kan godta ett förbud mot blodtrycksmätare för sjukvården vilka, enligt 
majoriteten av de medicinska experterna, är nödvändiga både för kalibrering och diagnos och 
behandling av specifika sjukdomstillstånd, iii) ändringsförslag 9 eftersom det inte ändrar 
betydelsen av den ursprungliga texten och dessutom är mindre tydligt, och iv) ändringsförslag 
19 (sista delen) eftersom kommissionen inte kan stödja ett permanent undantag för barometrar 
som säljs till allmänheten då det redan finns kvicksilverfria alternativ till jämförbart pris.  

3.4 Kommissionens ståndpunkt i fråga om de nya bestämmelser som rådet har 
infört 

Den gemensamma ståndpunkten innehåller sådana ändringar till det ursprungliga förslaget 
som kan stödjas av kommissionen. Förutom vissa förtydliganden i skälen gäller de viktigaste 
ändringarna följande tillägg: i) ett permanent undantag för antika mätinstrument, ii) ett 
tillfälligt undantag för försäljning av barometrar till allmänheten i syfte att fasa ut dem inom 
två år, iii) en översyn av kommissionen två år efter det att direktivet trätt i kraft angående 
tillgången till säkra alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument.  
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3.5 De största problemen inför antagandet av den gemensamma ståndpunkten 

Sverige och Danmark röstade mot den gemensamma ståndpunkten eftersom de anser att det 
finns lämpliga alternativ till blodtrycksmätare för sjukvården som innehåller kvicksilver och 
att utsläppandet på marknaden av blodtrycksmätare med kvicksilver bör förbjudas.  

4. SLUTSATS 

Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkten. 

5. KOMMISSIONENS UTTALANDE 

Inga.  




