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P6_TA(2006)0483 

Měřící zařízení obsahující rtuť ***I 
 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení 

uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť (KOM(2006)0069 – C6-

0064/2006 – 2006/0018(COD)) 

 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2006)0069)1, 

 

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 

předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0064/2006), 

 

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

 

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

(A6-0287/2006), 

 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

 

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 

návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

 

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

 

 

 

 

                                                 

1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. 
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P6_TC1-COD(2006)0018 

 

 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2006 k přijetí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, kterou se mění směrnice Rady 

76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení 

obsahujících rtuť 

 

(Text s významem pro EHP) 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této 

smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Ve sdělení Komise ze dne 28. ledna 2005 o strategii Společenství týkající se rtuti, které 

vzalo v úvahu veškeré způsoby využití rtuti, se uvádí závěr, že by bylo vhodné zavést 

na úrovni Společenství omezení ohledně uvádění na trh určitých neelektrických nebo 

neelektronických měřicích a kontrolních přístrojů obsahujících rtuť. Tyto přístroje 

představují hlavní skupinu produktů obsahujících rtuť, kterou dosud nepokrývá činnost 

Společenství. 

 

(2) Tento postup by představoval přínos pro životní prostředí a z dlouhodobého hlediska též 

pro lidské zdraví, protože by zamezil tomu, aby rtuť vstupovala do toku odpadů, pokud 

by byla zavedena omezení týkající se uvádění měřicích zařízení obsahujících rtuť na trh. 

 

                                                 

1 Stanovisko ze dne 13. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úř. věst.). 
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2006. 
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(3) Z dostupných poznatků týkajících se měřicích a kontrolních zařízení při zohlednění 

technické a hospodářské proveditelnosti vyplývá, že okamžitá omezující opatření by se 

měla týkat pouze měřicích zařízení určených k prodeji široké veřejnosti a všech 

teploměrů na určování tělesné teploty. 

 

(4) Dovoz měřicích zařízení obsahujících rtuť, která jsou starší 50 let, se týká buď 

starožitností, nebo kulturních statků, jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 

3911/92 ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků1. Objem tohoto obchodu 

je omezen a zdá se, že neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Tento obchod by 

proto neměl být omezen. 
 

(5) Aby se únik rtuti do prostředí omezil na minimum a zajistilo se vyřazení zbývajících 

měřicích zařízení obsahujících rtuť pro odborné a průmyslové účely, zejména 

sfygmomanometrů používaných ve zdravotnictví, měla by Komise přezkoumat 

dostupnost bezpečnějších alternativních řešení, jež jsou technicky i ekonomicky 

vhodná. V případě sfygmomanometrů používaných ve zdravotnictví by měli být 

konzultováni lékařští odborníci, aby bylo zajištěno náležité uspokojení potřeb 

spojených s diagnózou a léčbou specifických zdravotních obtíží. 
 

                                                 

1  Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1). 
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(6) Cílem této směrnice je omezit pouze uvádění nových měřicích zařízení na trh. Je proto 

třeba, aby se omezení nepoužilo na již používaná zařízení ani na zařízení, která již byla 

uvedena na trh. 

 

(7) Nesrovnalosti mezi zákony nebo správními opatřeními přijatými členskými státy 

ohledně omezení rtuti v různých měřicích a kontrolních zařízeních by mohly vytvořit 

překážky pro obchod, narušovat hospodářskou soutěž ve Společenství, a mohly by tak 

mít přímý vliv na vytváření a fungování vnitřního trhu. Zdá se proto být nezbytné 

zaváděním harmonizovaných ustanovení s ohledem na takové výrobky obsahující rtuť 

sbližovat zákony členských států v oblasti měřicích a kontrolních zařízení a chránit tak 

vnitřní trh a současně zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. 

 

(8) Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých 

nebezpečných látek a přípravků1 by měla být odpovídajícím způsobem změněna. 

 

(9) Je třeba, aby se tato směrnice použila, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství, 

které stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců obsažené ve směrnici Rady 

89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci2 a v samostatných směrnicích, které z ní 

vycházejí, zejména směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti 

a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými 

při práci3. 

 

(10) V souladu s bodem 34 Interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních 

předpisů4 jsou členské státy vybízeny k tomu, aby pro sebe i v zájmu Společenství 

sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrná korelace mezi touto směrnicí 

a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily, 
 

 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

 

                                                 

1  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2005/90/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 28). 
2  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s.1). 
3 Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11. 
4 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1. 
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Článek 1 

 

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. 

 

 

Článek 2 

 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do ...*. Neprodleně o tom informují Komisi. 

 

Uvedené předpisy budou používat ode dne ...**. 

 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

 

 

Článek 3 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

 

Článek 4 

 

Tato směrnice je určena členským státům. 

 

 

 

 

V ...  

 

 

 

 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

                                                 

* Jeden rok ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
** Osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
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PŘÍLOHA 

 

V příloze I směrnice 76/769/EHS se vkládá nový bod, který zní: 

 

„19a 

 

Rtuť 

 

Číslo CAS: 7439-97-6 

1) Nesmí se uvádět na trh: 

 

 a)v teploměrech na určování tělesné teploty; 

 

 b) v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké 

veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, 

teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty). 

 

 c) jiná měřící zařízení, která nejsou určena k prodeji široké 

veřejnosti, po...*; 

 

 d) sfygmomanometry (s výjimkou tenzometrů ve 

zdravotnictví) obsahující rtuť, které jsou určeny pro 

spotřebitele a pro použití ve zdravotnictví. 

 

Výrobci mohou žádat o výjimku z písmene c) do ...**. 

Výjimka bude udělena pro nezbytné využití v rámci 

omezeného období a na základě posouzení jednotlivých 

případů za předpokladu, že výrobce může prokázat, že 

učinil všechny nezbytné kroky pro vytvoření bezpečnějších 

alternativ nebo alternativních postupů a že bezpečnější 

alternativy nebo alternativní postupy stále nejsou k 

dispozici. 

 

2) Omezení uvedené v odst. 1 písm. b) se nepoužije na: 

 

 a) měřicí zařízení, která jsou starší 50 let ke dni ...***; 

 

 nebo 

 

 b) barometry. Členské státy zavedou vhodné a účinné 

mechanismy pro udělování licencí a kontrolu uvádění 

barometrů na trh, aby nebylo ohroženo dosažení cílů této 

směrnice. 

 

                                                 

* Tři roky po vstupu této směrnice v platnost. 
** Osmnáct měsíců od vstupu této směrnice v platnost. 
*** Datum vstupu této směrnice v platnost. 
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 3) Do ... Komise přezkoumá dostupnost spolehlivých 

bezpečnějších alternativ, jež jsou technicky a ekonomicky 

vhodné, namísto sfygmomanometrů obsahujících rtuť a 

dalších měřicích zařízení používaných ve zdravotnictví a 

pro jiné odborné a průmyslové účely. 

 

Na základě tohoto přezkumu nebo jakmile budou 

k dispozici nové informace o spolehlivých bezpečnějších 

alternativách sfygmomanometrů a dalších měřicích 

zařízení obsahujících rtuť předloží případně Komise 

legislativní návrh, kterým rozšíří omezení v odstavci 1 na 

sfygmomanometry a další měřicí zařízení používaná ve 

zdravotnictví a pro jiné odborné a průmyslové účely, aby 

rtuť byla vyřazena z měřicích zařízení, jakmile to bude 

technicky a ekonomicky proveditelné. 
 

 

                                                 

  Dva roky po vstupu této směrnice v platnost." 


