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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO 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 a 
na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2006),

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.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Výjimky mohou být povoleny v 
případě, kdy nejsou doposud k dispozici 
alternativní řešení, jako např. v 
ojedinělých případech údržby tradičních 
barometrů, muzejních sbírek a 
průmyslového dědictví;

Odůvodnění

Podle strategie Společenství týkající se rtuti, kterou schválil Parlament, a vzhledem k tomu, že 
bylo stanoveno, že v některých případech neexistují doposud zařízení, která by mohla 
spolehlivě nahradit ta původní, by měly být tyto výjimky povoleny za předpokladu, že budou 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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vždy předem schváleny a důkladně kontrolovány. 

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

(8a) Komise přijme krátkodobá opatření, 
aby zajistila, že všechny produkty (nikoli 
pouze elektrická a elektronická zařízení), 
které obsahují rtuť a společnost je v 
současné době využívá, budou 
shromážděny a budou odděleně a 
bezpečným způsobem zlikvidovány.

Odůvodnění

Podle strategie Společenství týkající se rtuti, kterou schválil Parlament, je nezbytné v co 
možná nejkratší době zajistit sběr a bezpečné skladování produktů, které obsahují rtuť, aby se 
zajistila celková ochrana životního prostředí a ochrana lidského zdraví.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Důvody a cíle návrhu

Dne 28. ledna 2005 Komise schválila sdělení o strategii Společenství týkající se rtuti, 
která předkládá návrhy opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před emisemi 
rtuti na základě analýzy životního cyklu rtuti při zohlednění její výroby, jejího používání, 
zpracování odpadu a emisí.

S cílem snížit poptávku po rtuti k použití ve výrobcích a urychlit její nahrazování je vhodné 
na úrovni Společenství zavést omezení uvádění na trh měřicích a kontrolních přístrojů 
obsahujících rtuť, jež jsou určeny pro používání spotřebiteli a – s určitými výjimkami – ve 
zdravotnictví.

Měřící zařízení, jako jsou teploměry na určování tělesné a pokojové teploty, barometry, 
měřidla pro stanovení krevního tlaku a tlakoměry nespadají do oblasti působnosti směrnice 
2002/95/ES o nebezpečných látkách.

Cílem směrnice je zavést omezení na měřicí zařízení a uplatnit harmonizovaná ustanovení 
týkající se rtuti a přispět tak k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví 
prostřednictvím zamezování emisí značných objemů rtuti do toku odpadů a současně chránit 
vnitřní trh, jak požaduje článek 95 Smlouvy.

Obecné souvislosti

Rtuť a její sloučeniny jsou, jak uvádí Evropská komise, vysoce toxické pro člověka, 
ekosystémy a volně žijící zvířata. Ačkoli se znečištění rtutí dříve považovalo za naléhavý 
problém na místní úrovni, nyní je vnímáno rovněž jako otázka globální, difúzní a chronické 
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povahy. Rtuť je perzistentní a v životním prostředí se může přeměnit na nejtoxičtější formu, 
methylrtuť. K příjmu methylrtuti dochází převážně z potravy. Methylrtuť se shromažďuje 
a soustřeďuje obzvláště ve vodním potravinovém řetězci, čímž je nežádoucím vlivům 
vystavena především populace s vysokou mírou konzumace ryb a mořských plodů (obzvláště 
v přímořských oblastech Středomoří).
Zdravotní rizika plynou rovněž z přímé expozice rtuti vdechováním výparů a absorpcí 
prostřednictvím kůže.

Podle Komise z dostupných údajů vyplývá, že 80–90 % veškeré rtuti uplatňované v měřicích 
a kontrolních zařízeních se používá ve zdravotnických teploměrech (na určování tělesné 
teploty) a dalších teploměrech pro domácí použití. Ačkoli používání rtuti se snižuje, 
uplatňovaná množství zůstávají značná; odhaduje se, že v souvislosti s měřicími a kontrolními 
zařízeními se v EU ročně použije 33 tun rtuti a jen na teploměry se každoročně využije 
přibližně 25–30 tun rtuti. 

Pokud jde o možnost vydat celkový zákaz využití rtuti ve všech přístrojích, je nutné zdůraznit, 
že odborníci, jež konzultovala Komise, dospěli k závěru, že nemocnice potřebují vysokou 
úroveň přesnosti, neboť reagují na situace ohrožení života, jako je např. hypertenze, arytmie a 
preeklampsie. Rtuťové sfygmomanometry se vyznačují odpovídající mírou přesnosti 
a spolehlivosti, jíž je zapotřebí k zajištění bezpečnosti pacienta. Dosáhnout stejné míry 
spolehlivosti u alternativních měřidel krevního tlaku není ještě možné.

Zatímco rtuťových sfygmomanometrů bude v dohledné budoucnosti zapotřebí k testování 
a kalibraci dalších tlakoměrů používaných ke stanovení krevního tlaku, příslušné stanovisko 
je třeba pozměnit v okamžiku, kdy budou k dispozici poznatky, že sfygmomanometry bez 
použití rtuti jsou vhodné nejen k měření vývoje hodnot krevního tlaku, ale rovněž k diagnóze 
a léčení hypertenze a pro účely klinických testů.

Omezení v souvislosti s teploměry na určování tělesné teploty a dalšími měřicími zařízeními 
pro použití spotřebiteli se dotýkají hlavního podílu používání rtuti a emisí z této skupiny 
produktů. K ostatním způsobům specializovaného použití ve vědě a průmyslu buď neexistuje 
spolehlivá alternativa, nebo jsou velmi nákladné.

Doporučení zpravodajky

Zpravodajka považuje za velmi vhodné, aby se na úrovni Společenství zavedla omezení pro 
uvádění na trh určitých neelektrických nebo neelektronických měřících nebo kontrolních 
přístrojů, které obsahují rtuť. Tato omezení:

- budou přínosná pro životní prostředí a z dlouhodobého hlediska pro lidské zdraví, protože 
zabrání, aby rtuť pronikala do odpadních toků;

- budou platit pro měřící přístroje určené k prodeji široké veřejnosti a pro specifickou oblast 
zdravotní péče;

- se omezí na uvádění na trh nových měřících přístrojů.

Je důležité vzít na vědomí, že usnesení Evropského parlamentu o strategii Společenství 
týkající se rtuti (2005/2050(INI)), které bylo schváleno dne 14. března 2006, požaduje 
stanovení výjimek v případech, kdy nejsou k dispozici žádná alternativní řešení, jako např. v 
ojedinělých případech údržby tradičních barometrů, muzejních sbírek a průmyslového 
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dědictví.

Zpravodajka doporučuje, aby tyto výjimky byly v rámci směrnice respektovány, za 
předpokladu, že budou schváleny a důkladně kontrolovány.

Také žádá Komisi, aby přijala krátkodobá opatření pro zajištění, že všechny produkty (nikoli 
pouze elektrická a elektronická zařízení), které obsahují rtuť a společnost je v současné době 
využívá, budou shromážděny a budou odděleně a bezpečným způsobem zlikvidovány.

Zpravodajka tedy žádá, aby bylo dosaženo dohody v rámci prvního čtení a směrnice mohla 
vstoupit v platnost co možná nejdříve. Tím se sníží poptávka průmyslového odvětví po rtuti a 
urychlí se její nahrazení alternativními materiály, které neohrožují lidské zdraví a ochranu 
životního prostředí.


