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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate 
mõõteseadmete turustamise piirangutega
(KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0069)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95 , 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0064/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse,
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidenti ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Erandeid võib lubada juhtudel, kus 
alternatiivsed lahendused ei ole veel 
kättesaadavad ning samuti harva esineval 
juhul seoses traditsiooniliste baromeetrite, 
muuseumikollektsioonide ja 
tööstuspärandi säilitamisega;

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi heaks kiidetud ühenduse elavhõbedaalase strateegiaga ning 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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kuna on kindlaks tehtud, et mõningatel juhtudel ei ole veel olemas täiesti usaldusväärseid 
asendustooteid, tuleks nimetatud laadi erandeid lubada põhjaliku järelevalve ja loa 
ettevaatliku andmise tingimusel.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Komisjon peaks võtma lühiajalisi 
meetmeid tagamaks, et kõik elavhõbedat 
sisaldavad ning praegu ühiskonnas 
ringlevad tooted (mitte ainult elektrilised 
ja elektroonilised seadmed) korjatakse 
eraldi kokku ning käsitletakse ohutult.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi heaks kiidetud ühenduse elavhõbedaalase strateegiaga on 
vajadus elavhõbedat sisaldavad tooted nii kiiresti kui võimalik ohutult kokku korjata ja 
ladustada, et tagada keskkonna ja inimtervise täielik kaitse.



PR\617025ET.doc 7/8 PE 374.273v01-00
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Ettepaneku taust ja eesmärk

2005. aasta 28. jaanuaril võttis komisjon vastu teatise ühenduse elavhõbedaalase strateegia
kohta, milles esitatati olelustsükli analüüsil põhinevaid meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda elavhõbedaheitmete eest, võttes arvesse tootmist, kasutamist, jäätmetöötlust ja 
heitkoguseid.

Et vähendada nõudlust toodetes kasutatava elavhõbeda järele ja kiirendada asendustoodete 
kasutuselevõttu, oleks asjakohane piirata ühenduse tasemel tavatarbijatele ette nähtud ja 
tervishoiusüsteemis kasutamiseks määratud (v.a mõni erand) elavhõbedasisaldusega 
mõõteriistade ja juhtseadmete turustamist.

Osad mõõteseadmed, näiteks meditsiinilised või toatermomeetrid, baromeetrid, 
vererõhumõõturid ja manomeetrid, ei kuulu ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
2002/95/EÜ reguleerimisalasse.
Direktiivi eesmärk on kehtestada elavhõbeda suhtes ühtlustatud õigusnormid, piirates 
mõõteseadmete kasutust ja vältides suurte elavhõbedakoguste jäätmevoogudesse sattumist, 
tõstes seeläbi inimeste tervise ja keskkonnakaitse taset, säilitades samal ajal EÜ 
asutamislepingu artikli 95 kohaselt siseturu.

Üldine taust

Nagu Euroopa Komisjon märgib, on elavhõbe ja selle ühendid inimestele, ökosüsteemidele ja 
elusloodusele väga mürgised. Elavhõbedareostust, mida esialgu peeti teravaks paikseks 
probleemiks, käsitletakse nüüd ülemaailmse, hajusa ja kroonilise probleemina. Elavhõbe on 
püsiv ja võib keskkonnas muutuda kõige toksilisemaks elavhõbedaühendiks –
metüülelavhõbedaks. Metüülelavhõbedaga puututakse kokku peamiselt toidu kaudu.
Metüülelavhõbe ladestub ja kontsentreerub iseäranis hästi veekeskkonna toiduahelas, mis 
muudab eriti ohustatuks rohkesti kala ja mereande tarbiva elanikkonna (peamiselt Vahemere 
rannikul). Ka otsene kokkupuude elavhõbedaga, kui hingata sisse selle auru või kui see 
imendub läbi naha, on tervisele ohtlik.

Komisjoni kohaselt on olemasolevail andmeil 80–90% kogu elavhõbedast, mida tarvitatakse 
mõõteriistades ja juhtseadmetes, kasutusel meditsiinilistes (palaviku mõõtmiseks) või 
muudes, kodumajapidamises kasutamiseks ette nähtud termomeetrites. Kuigi elavhõbedat 
kasutatakse üha vähem, on kogused ikkagi märkimisväärsed: hinnangute järgi kasutatakse 
ELis mõõteriistades ja juhtseadmetes 33 tonni elavhõbedat aastas ning igal aastal satub üksnes 
termomeetrite kaudu olelustsüklisse umbes 25–30 tonni elavhõbedat.

Mis puudutab võimalikku kõikehõlmavat elavhõbeda kasutamise keeldu kõikides seadmetes, 
tuleb rõhutada, et eksperdid, kellega komisjon konsulteeris, tulid järeldusele, et haiglates 
vajatakse eluohtlike haiguste – nagu hüpertooniatõve, arütmia, preeklampsia – ravis ülimat 
täpsust. Elavhõbedasisaldusega sfügmomanomeetrid on täpsed ja usaldusväärsed, et tagada 
patsientide ohutust. Teistsuguste vererõhujälgimisseadmetega ei ole samal tasemel 
usaldusväärsus veel saavutatav.



PE 374.273v01-00 8/8 PR\617025ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Eeldusel, et elavhõbedasisaldusega sfügmomanomeetreid läheb teiste vererõhumõõturite 
katsetamiseks ja kalibreerimiseks tarvis ka lähitulevikus, tuleb kõnealune olukord üle vaadata, 
kui ilmneb, et sfügmomanomeetreid, mis ei sisalda elavhõbedat, võib kasutada mitte ainult 
vererõhu mõõtmiseks, vaid ka hüpertooniatõve diagnoosimiseks ja raviks ning kliinilistes 
uuringutes.

Tavatarbijatele ette nähtud meditsiiniliste termomeetrite ja teiste mõõteseadmete kasutamise 
piirangud hõlmavad enamikku elavhõbeda kasutusalast ja selle tooterühma heitkogustest.
Muudes teaduse ja tööstuse erialastes rakendustes usaldusväärsed asendustooted kas 
puuduvad või on väga kallid.

Raportööri soovitus

Raportöör peab väga asjakohaseks kehtestada ühenduse tasandil teatavate 
elavhõbedasisaldusega mitteelektriliste ja mitteelektrooniliste mõõteriistade ja juhtseadmete 
turustamise piirangud. Sellised piirangud

– oleksid elavhõbeda jäätmevoogudesse sattumise vältimise kaudu kasulikud keskkonnale ja 
pikemas perspektiivis ka inimeste tervisele;

– kehtiksid ainult elanikkonnale ette nähtud mõõteseadmete ning tervishoiusektori 
konkreetses valdkonnas kasutatavate mõõteseadmete suhtes;

– piiraksid uute mõõteseadmete turustamist.

Tuleks meeles pidada, et 2006. aasta 14. märtsil vastu võetud Euroopa Parlamendi 
resolutsioon ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta (2005/2050(INI)) nõuab erandite 
lubamist juhtudel, kus alternatiivsed lahendused ei ole veel kättesaadavad ning samuti 
harvaesineval juhul seoses traditsiooniliste baromeetrite, muuseumikollektsioonide ja 
tööstuspärandi säilitamisega.

Raportöör soovitab kõnealuste erandite kaasaarvamist direktiivi reguleerimisalasse põhjaliku 
järelevalve ja loa ettevaatliku andmise tingimusel.

Kõnealune resolutsioon kutsus komisjoni üles ka võtma lühiajalisi meetmeid tagamaks, et 
kõik elavhõbedat sisaldavad ning praegu ühiskonnas ringlevad tooted (ning mitte ainult 
elektrilised ja elektroonilised seadmed) korjatakse eraldi kokku ning käsitletakse ohutult.
Raportöör toetab kõnealust lähenemist täielikult.

Lühidalt öeldes soovitab raportöör jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel, et võimaldada 
direktiivi jõustumist nii kiiresti kui võimalik, vähendades seega tööstuslikku nõudlust 
elavhõbeda järele ning kiirendades selle asendamist inimtervisele ja keskkonnale 
mittekahjulike ainetega.

http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=1&procnum=INI/2005/2050

