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P6_TA(2006)0483 

Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår 

restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv 

(KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)) 

 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 

(2006)0069)1, 

 

- der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 

artikel 95 (C6-0064/2006), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

(A6-0287/2006), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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P6_TC1-COD(2006)0018 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2006 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/.../EF om 

ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for 

markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv 

 

(EØS-relevant tekst) 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -  

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,  

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Det konkluderes i Kommissionens meddelelse af 28. januar 2005 om en fællesskabsstrategi 

for kviksølv, der omhandler alle anvendelsesformål for kviksølv, at det vil være 

hensigtsmæssigt at indføre restriktioner på EU-plan for markedsføring af visse ikke-

elektriske eller ikke-elektroniske måle- og kontrolapparater, der indeholder kviksølv, som 

er den største kviksølvholdige produktgruppe, der endnu ikke er underkastet 

fællesskabstiltag. 

 

(2) Hvis der indføres begrænsninger af markedsføringen af måleinstrumenter, som indeholder 

kviksølv, vil det betyde fordele for miljøet og på langt sigt for menneskers sundhed, idet 

kviksølv forhindres i at blive udledt i affaldsstrømmen. 

                                                 
1 Udtalelse af 13.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
2  Europa-Parlamentets holdning af 14.11.2006. 
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(3) Under hensyntagen til den tekniske og økonomiske gennemførlighed viser den 

foreliggende dokumentation om måle- og kontrolinstrumenter, at øjeblikkelige restriktive 

foranstaltninger kun bør omfatte de måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til 

den brede offentlighed, og alle lægetermometre. 

 

(4) Importerede kviksølvholdige måleinstrumenter, som er over 50 år gamle, er enten 

antikviteter eller kulturgoder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. 

december 1992 om udførsel af kulturgoder1. Handel med sådanne instrumenter er af 

begrænset omfang og synes ikke at udgøre nogen risiko for menneskers sundhed eller 

miljøet, hvorfor den ikke bør begrænses. 

 

(5) Med henblik på at begrænse udledningen af kviksølv i miljøet mest muligt og sikre 

udfasningen af de måleinstrumenter med indhold af kviksølv, der stadig er i brug i 

fagkredse og i industrien, navnlig blodtryksmålere i sundhedssektoren, bør 

Kommissionen foretage en undersøgelse af tilgængeligheden af sikrere alternativer, som 

er teknisk og økonomisk gennemførlige. For så vidt angår blodtryksmålere i 

sundhedssektoren bør der ske høring af lægevidenskabelige eksperter for at sikre, at de 

diagnostiske og behandlingsmæssige behov i forbindelse med specifikke 

sygdomstilstande gribes hensigtsmæssigt an. 

 

                                                 
1  EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 

16.5.2003, s. 1). 
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(6) Dette direktiv bør kun have til formål at begrænse markedsføringen af nye 

måleinstrumenter. Restriktionerne bør derfor ikke finde anvendelse på instrumenter, der 

allerede er taget i brug, eller som allerede markedsføres. 

 

(7) Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser, som medlemsstaterne har 

vedtaget vedrørende restriktioner for kviksølv i forskellige måle- og kontrolinstrumenter, 

kan skabe hindringer for handelen, forvride konkurrencen i Fællesskabet og derved 

indvirke direkte på, hvordan det indre marked gennemføres og fungerer. Det er derfor 

nødvendigt at tilpasse medlemsstaternes love om måle- og kontrolinstrumenter ved at 

indføre harmoniserede bestemmelser for de produkter, der indeholder kviksølv, og 

derigennem beskytte det indre marked og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers sundhed og miljøet.  

 

(8) Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af 

markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater1 bør ændres i 

overensstemmelse hermed. 

 

(9) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af 

arbejdstagerne, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 

foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet2 og 

særdirektiverne afledt heraf, særlig Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om 

beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse 

med kemiske agenser3. 

 

(10) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning4 

tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og 

offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem 

dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne - 

 

 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 

 

                                                 
1 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/90/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 28). 
2 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1). 
3 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11. 
4  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1. 
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Artikel 1 

 

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv. 

 

 

Artikel 2 

 

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ...* de love og administrative 

bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks 

Kommissionen herom. 

 

 De anvender disse bestemmelser fra den ...**. 

 

 Bestemmelserne skal, når de vedtages af medlemsstaterne, indeholde en henvisning til 

dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere 

regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 

 

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de 

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

 

Artikel 3 

 

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

 

Artikel 4 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

 

 

 

Udfærdiget i  

 

 

På Europa-Parlamentets vegne     På Rådets vegne 

 

Formand         Formand 

 

 

                                                 
*  Et år efter dette direktivs ikrafttræden. 
**  18 måneder efter dette direkivs ikrafttræden. 
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BILAG 

 

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:  

 

"19a 

Kviksølv 

CAS-nr.: 7439-97-6  

1. Må ikke markedsføres: 

 a)  i lægetermometre 

 b)  i andre måleinstrumenter, der er beregnet til at 

blive solgt til den brede offentlighed (f.eks. 

manometre, barometre, blodtryksmålere, andre 

termometre end lægetermometre) 

 c) i andre måleinstrumenter, der ikke er 

beregnet til at blive solgt til den brede 

offentlighed, efter den ...* 

 d) i kviksølvholdige blodtryksmålere (dog 

undtaget strain gauges i sundhedssektoren), 

der både er beregnet til privat brug og til brug 

i sundhedssektoren. 

 Producenter kan anmode om undtagelse fra litra c) 

inden den ...**. Undtagelser indrømmes til 

væsentlige anvendelsesformål i en begrænset 

periode, der fastsættes i hvert enkelt tilfælde, 

såfremt producenterne kan dokumentere, at de har 

gjort alt, hvad der står i deres magt for at udvikle 

sikrere alternativer eller alternative processer, men 

at disse endnu ikke er tilgængelige. 

 

2. Restriktionen i stk. 1, litra b), finder dog ikke 

anvendelse på: 

 a) måleinstrumenter, der den ...*** er over 50 år 

gamle 

 eller  

 b) barometre. Medlemsstaterne etablerer 

passende og effektive mekanismer til 

godkendelse af disse og kontrol med 

markedsføringen af dem for at sikre, at 

målsætningerne med dette direktiv ikke 

undermineres. 

 

                                                 
*  Tre år efter dette direktivs ikrafttræden. 
**  18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 
***  Datoen for dette direktivs ikrafttræden. 
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3. Senest den ...* foretager Kommissionen en 

undersøgelse af tilgængeligheden af pålidelige 

sikrere og teknisk og økonomisk gennemførlige 

alternativer til kviksølvholdige blodtryksmålere og 

andre kviksølvholdige måleinstrumenter i 

sundhedssektoren og andre faglige og industrielle 

sektorer. 

 På grundlag af denne undersøgelse, eller så snart 

der foreligger nye oplysninger om pålidelige sikrere 

alternativer til blodtryksmålere og andre 

måleinstrumenter, der indeholder kviksølv, 

forelægger Kommissionen i givet fald et 

lovgivningsmæssigt forslag om udvidelse af 

restriktionerne i stk. 1 til også at omfatte 

blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i 

sundhedssektoren og andre faglige og industrielle 

sektorer, således at kviksølv i måleinstrumenter 

udfases overalt, hvor dette er teknisk og økonomisk 

gennemførligt. 

 

 

 

 

                                                 
*  To år efter dette direktivs ikrafttræden." 


