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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν 
υδράργυρο
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0069)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0064/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής  Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4Α (νέα)

(4α) Μπορούν να επιτραπούν εξαιρέσεις 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν 
υπάρχουν ακόμα εναλλακτικές λύσεις 
καθώς και στην σπάνια περίπτωση της 
συντήρησης των παραδοσιακών 
βαρόμετρων, συλλογών μουσείων και 
βιομηχανικής κληρονομιάς· 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο, την οποία έχει εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο, και καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν εντελώς 
αξιόπιστα υποκατάστατα, πρέπει να επιτραπούν εξαιρέσεις αυτού του είδους πάντα εντός 
προσεκτικά ελεγχόμενων και επιτρεπτών ορίων.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  8Α (νέα)

(8α) Η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα 
βραχυπρόθεσμα για να εξασφαλίσει τη 
ξεχωριστή συλλογή και ασφαλή 
επεξεργασία όλων των προϊόντων (όχι 
μόνο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών) που περιέχουν υδράργυρο και 
κυκλοφορούν σήμερα στην κοινωνία.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο, την οποία έχει εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο, χρειάζεται μια όσο το δυνατόν ασφαλής συλλογή και σωστή αποθήκευση των 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό και στόχος της πρότασης:

Στις 28 Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή ενέκρινε Ανακοίνωση σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική για τον υδράργυρο η οποία πρότεινε μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος από την ελευθέρωση υδραργύρου βάσει ανάλυσης βιολογικού 
κύκλου που λαμβάνει υπόψη την παραγωγή, τη χρήση, την επεξεργασία αποβλήτων καθώς
και τις εκπομπές.

Έχοντας ως σκοπό τη μείωση της ζήτησης υδραργύρου για τη χρήση του σε προϊόντα και την 
ταχύτερη υποκατάστασή του, ενδείκνυται να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο περιορισμοί 
εμπορίας των οργάνων μέτρησης και ελέγχου που περιέχουν υδράργυρο, το οποία 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές, με ορισμένες εξαιρέσεις στον τομέα της 
περίθαλψης υγείας. 

Ορισμένα όργανα μέτρησης, όπως τα θερμόμετρα πυρετού και περιβάλλοντος χώρου, τα 
βαρόμετρα, τα πιεσόμετρα και τα μανόμετρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2002/95/EΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εισαγάγει εναρμονισμένες διατάξεις όσον αφορά τον 
υδράργυρο επιβάλλοντας περιορισμούς για τα όργανα μέτρησης και προλαμβάνοντας με τον 
τρόπο αυτό την είσοδο σημαντικών ποσοτήτων υδραργύρου στη ροή αποβλήτων, να 
συμβάλει στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 
και παράλληλα στη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς, όπως απαιτείται από το άρθρο 95 της 
Συνθήκης.

Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα 
τοξικές για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τα άγρια ζώα και φυτά. Η ρύπανση από 
τον υδράργυρο, ενώ είχε αρχικά θεωρηθεί πρόβλημα με οξύ αλλά τοπικό χαρακτήρα, γίνεται 
πλέον αντιληπτό ότι αποτελεί παγκόσμιο, διάχυτο και χρόνιο πρόβλημα. Ο υδράργυρος είναι 
δυσαποδόμητος (ανθεκτικός) και στο περιβάλλον συχνά μετατρέπεται σε μεθυλυδράργυρο, 
που αποτελεί την πλέον τοξική μορφή του. Η έκθεση στο μεθυλυδράργυρο συνήθως γίνεται 
μέσω της διατροφής. Ο μεθυλυδράργυρος συλλέγεται και συγκεντρώνεται ειδικά στην 
τροφική αλυσίδα του νερού, με αποτέλεσμα να καθιστά ιδιαίτερα ευπαθείς τους πληθυσμούς 
που τρέφονται σε μεγάλο ποσοστό με ψάρια και θαλασσινά (ιδίως στις παράκτιες περιοχές 
της Μεσογείου). Η άμεση έκθεση στον υδράργυρο μέσω της εισπνοής ατμών και της 
απορρόφησής του από το δέρμα αποτελεί επίσης κίνδυνο για την υγεία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή αποδεικνύεται ότι το 80-90% του 
συνολικού υδραργύρου που χρησιμοποιείται για τα όργανα μέτρησης και ελέγχου 
χρησιμοποιείται σε ιατρικά θερμόμετρα (πυρετού) και άλλα θερμόμετρα για οικιακή χρήση. 
Παρότι η χρήση του υδραργύρου μειώνεται, η ποσότητά του παραμένει σε υψηλά επίπεδα• 
εκτιμάται ότι ετησίως στην ΕΕ χρησιμοποιούνται 33 τόνοι υδραργύρου για τα όργανα 
μέτρησης και ελέγχου και σε ετήσια βάση μόνο με τα θερμόμετρα εισέρχονται στον 
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αντίστοιχο κύκλο περίπου 25-30 τόνοι υδραργύρου.

Σ' ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης της χρήσης του υδραργύρου σε όλες τις 
συσκευές, πρέπει να τονισθεί ότι οι εμπειρογνώμονες στους οποίους απευθύνθηκε η
Επιτροπή κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται πολύ ακριβή όργανα 
για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων που απειλούν τη ζωή των ασθενών, όπως η 
υπέρταση, η αρρυθμία και η προεκλαμψία. Τα σφυγμομανόμετρα υδραργύρου εξασφαλίζουν 
το κατάλληλο επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας προκειμένου να διαφυλαχτεί η ασφάλεια 
των ασθενών. Εναλλακτικά όργανα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης δεν μπορούν ακόμη να 
προσφέρουν τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας. 

Παρότι για το προβλέψιμο μέλλον τα σφυγμομανόμετρα υδραργύρου θα είναι αναγκαία για 
τη δοκιμή και βαθμονόμηση άλλων μανομέτρων αρτηριακής πίεσης, η θέση αυτή πρέπει να 
αναθεωρηθεί εάν και όταν προκύψουν στοιχεία ότι τα σφυγμομανόμετρα που δεν περιέχουν 
υδραργύρου είναι κατάλληλα όχι μόνο για τη μέτρηση της πίεσης όσο και για τη διάγνωση 
και θεραπεία της υπέρτασης αλλά και για άλλες κλινικές δοκιμές.

Οι περιορισμοί που ισχύουν στα θερμόμετρα πυρετού και στα άλλα όργανα μέτρησης  που 
προορίζονται για τους ιδιώτες αφορούν την πλειοψηφία των εφαρμογών και εκπομπών 
υδραργύρου αυτής της ομάδας προϊόντων. Για τις λοιπές εξειδικευμένες εφαρμογές 
επιστημονικής και βιομηχανικής χρήσης, δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ή 
αυτές είναι πολύ δαπανηρές. 

Σύσταση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια κρίνει σκόπιμο το να καθιερωθούν σε κοινοτικό επίπεδο περιορισμοί στην 
εμπορία ορισμένων μη ηλεκτρικών και μη ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης και ελέγχου που 
περιέχουν υδράργυρο. Οι εν λόγω περιορισμοί σημαίνουν:

- Οφέλη για το περιβάλλον και, μακροπρόθεσμα, για την ανθρώπινη υγεία, με τη 
μείωση του υδραργύρου στην ροή των αστικών αποβλήτων. 

- Εφαρμογή στα όργανα μέτρησης που προορίζονται για το ευρύ κοινό και για 
συγκεκριμένο χώρο του τομέα υγείας,

- Περιορισμό στην εμπορία νέων οργάνων μέτρησης.

Πρέπει να τονισθεί ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική για τον υδράργυρο (2005/2050(INI)), το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Μαρτίου 2006, 
ζητεί να επιτραπούν εξαιρέσεις στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχουν ακόμα 
εναλλακτικές λύσεις καθώς και στην σπάνια περίπτωση της διατήρησης των παραδοσιακών 
βαρομέτρων, συλλογών μουσείων και βιομηχανικής κληρονομιάς.

Η εισηγήτρια συνιστά να περιληφθούν οι εξαιρέσεις αυτές στο πεδίο της οδηγίας, πάντα στο 
πλαίσιο μιας αυστηρής παρακολούθησης και ελέγχου. 

Ζητεί επίσης από την Επιτροπή να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι όλα τα προϊόντα ( και όχι μόνο ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) 
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που περιέχουν υδράργυρο και κυκλοφορούν σήμερα στην κοινωνία μας να συλλέγονται 
ξεχωριστά και να τυγχάνουν ασφαλούς επεξεργασίας.

Με δυο λόγια, η εισηγήτρια συνιστά να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση 
προκειμένου να μπορέσει η οδηγία να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατόν και να μειωθεί η 
βιομηχανική ζήτηση του υδραργύρου, να επιταχυνθεί δε η αντικατάστασή του από άλλα 
υλικά που δεν είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
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