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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba 
hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0069 – C6–0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0069)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0064/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Kivételek állapíthatók meg olyan 
esetekben, ahol még nem állnak 
rendelkezésre alternatív megoldások, 
illetve olyan ritka esetekben, mint a 
hagyományos barométerek karbantartása 
és a múzeumi gyűjtemények vagy az ipari 
örökség gondozása;

Indokolás

A Parlament által elfogadott, higanyról szóló közösségi stratégiával összhangban, és annak 
megállapítását követően, hogy bizonyos esetekben még nem léteznek megbízható helyettesítő 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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eszközök, lehetőséget kellene biztosítani ilyen jellegű kivételeknek minden esetben gondosan 
ellenőrzött és engedélyezett körülmények között.

Módosítás: 2
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A Bizottságnak rövid távú 
intézkedéseket kellene elfogadnia annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi, 
jelenleg forgalomban lévő, 
higanytartalmú terméket (nem csak az 
elektromos és elektronikus 
berendezéseket) vonjanak be, és azokat 
biztonságos körülmények között 
elkülönítve kezeljék.

Indokolás

A Parlament által elfogadott, higanyról szóló közösségi stratégiával összhangban, garantálni 
kell a higanytartalmú termékek lehető legrövidebb határidőn belüli visszavonását és 
biztonságos tárolását a környezet teljes körű védelmének és az emberi egészség megóvásának 
érdekében.
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INDOKOLÁS

Előzmények és a javaslat célja

2005. január 28-án a Bizottság közleményt fogadott el a higannyal kapcsolatos közösségi 
stratégiáról, amely olyan intézkedésekre tesz javaslatot, amelyek az emberi egészséget és a 
környezetet megóvnák a higanyszennyezéstől, és amelyek a termelés, a felhasználás, a 
hulladékkezelés és a kibocsátások figyelembevételével készült életciklus-elemzésen 
alapulnak.

A termékekben felhasznált higany iránti kereslet csökkentésének és a higany gyorsabb 
kiváltásának céljából célszerű közösségi szintű korlátozásokat bevezetni a higanytartalmú 
mérő- és ellenőrzőberendezéseknek a fogyasztók körében és – egyes kivételektől eltekintve –
az egészségügyi ágazatban való forgalomba hozatalát illetően.

Bizonyos mérőeszközök, mint a lázmérők, szobahőmérők, barométerek, vérnyomásmérők és 
egyéb nyomásmérő műszerek a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló 
2002/95/EK irányelv alkalmazási körén kívül esnek.

Ennek az irányelvnek az a célkitűzése, hogy a mérőberendezéseket korlátozások alá vonva 
harmonizált rendelkezéseket vezessen be a higanyt illetően, hogy a hulladékáramba kerülő 
higany mennyisége ezáltal lényegesen kisebb legyen, ami a Szerződés 95. cikkének 
megfelelően a belső piac működésének fenntartása mellett hozzájárul a környezet és az 
emberi egészség magas szintű védelméhez.

Általános háttér

A higany és vegyületei – amint azt az Európai Bizottság megállapítja – az emberre, az 
ökoszisztémákra és az élővilágra nézve súlyosan mérgező anyagok. A higanyszennyezést 
eleinte súlyos helyi problémának tekintették, mára azonban globális, kiterjedt és tartós 
problémaként tartják számon. A higany tartósan megmarad a környezetben, és ott a lehető 
legmérgezőbb vegyületévé, metilhigannyá alakulhat át. A metilhigany főként a táplálkozás 
során jut a szervezetbe. A metilhigany különösen a vízi táplálékláncban halmozódik fel és 
válik töménnyé, ezért elsősorban a sok halat és tengeri eredetű élelmiszert fogyasztó népesség 
veszélyeztetett (főként a Földközi-tenger mentén).
A higannyal gőz belélegzése vagy bőrön át felszívódással történő közvetlen érintkezés szintén 
egészségügyi kockázatot jelent.

A rendelkezésre álló adatok alapján a mérő- és ellenőrzőeszközökben felhasznált higany 80–
90%-a orvosi hőmérők (lázmérők) és egyéb háztartási hőmérők előállítására szolgál. A 
higanyfelhasználás visszaszorulása ellenére jelentős mennyiségekről van szó; becslések 
szerint az EU-ban évente 33 tonna higanyt használnak fel mérő- és ellenőrzőeszközökben, és 
csak a hőmérőkön keresztül évente 25–30 tonna higany kerül az anyagok körforgásába.

A higany felhasználásának valamennyi eszközben történő teljes betiltásának lehetősége 
kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság által megkérdezett szakemberek arra a 
következtetésre jutottak, hogy az életet veszélyeztető állapotok – például a magas vérnyomás, 
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a szívritmuszavar és a preeclampsia – kezeléséhez a kórházaknak nagyon pontos mérések 
elvégzésére alkalmas műszerekre van szükségük. A higanyos vérnyomásmérő elég pontos és 
megbízható a betegek biztonságának fenntartásához. Más módon egyelőre nem lehet a 
vérnyomást ilyen megbízhatósággal ellenőrizni.

Mivel a higanyos vérnyomásmérőkre a belátható jövőben még szükség lesz más 
vérnyomásmérők teszteléséhez és kalibrálásához, ezt az álláspontot felül kell vizsgálni, ha és 
amint bizonyítást nyer, hogy a higany nélküli vérnyomásmérők nemcsak a vérnyomás 
ingadozásainak mérésére alkalmasak, hanem a magas vérnyomás diagnózisának felállítására 
és klinikai kísérletekre is.

A lázmérőkre és a fogyasztói felhasználásra szánt egyéb mérőeszközökre vonatkozó 
korlátozások lefedik az ezen termékcsoport okozta higanyfelhasználás és kibocsátás nagy 
részét. A fennmaradó tudományos és ipari célfelhasználásoknál a helyettesítés vagy nem 
lehetséges megbízható módon, vagy nagyon költséges volna.

Az előadó javaslata

Az előadó igen célszerűnek tartja közösségi szintű korlátozások bevezetését a nem elektromos 
és nem elektronikus higanytartalmú mérő- és ellenőrzőberendezések forgalomba hozatalát 
illetően. A korlátozó intézkedések:
- előnyösek lennének a környezet, és hosszú távon az emberi egészség szempontjából, 

mert megakadályoznák, hogy a higany bekerüljön a hulladékáramba,
- a nagyközönség számára értékesített mérőeszközök, valamint az egészségügyi 

ágazatnak egy bizonyos területén használt eszközeire vonatkoznának,
- korlátoznák az új mérőeszközök forgalomba hozatalát.

Figyelembe véve a 2006. március 14-én elfogadott, a higanyra vonatkozó közösségi 
stratégiáról szóló európai parlamenti állásfoglalást (2005/2050(INI)), át kell gondolni, hogy 
az állásfoglalás kivételek engedélyezését kéri olyan esetekben, ahol megfelelő alternatívák 
még nem elérhetőek, illetve olyan ritka esetekben, mint a hagyományos barométerek, a 
múzeumi gyűjtemények és az ipari örökség gondozása.

Az előadó javasolja ezen kivételek tiszteletben tartását az irányelv keretében, amennyiben 
azok gondosan ellenőrzött és engedélyezett módon vannak nyilvántartva.

Kéri továbbá a Bizottságot, hogy rövid távon tegyen intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
minden olyan (nem csak elektromos és elektronikus) terméket, amely higanyt tartalmaz, és 
jelenleg lakossági forgalomban van, gyűjtsenek össze, és elkülönítve és biztonságosan 
kezeljenek, amit az előadó teljes mértékben támogat.

Összefoglalva az előadó javasolja, hogy első olvasatban szülessen megállapodás annak 
érdekében, hogy annak alkalmazása minél előbb életbe léphessen, és ezáltal csökkenjen a 
higany iránti ipari kereslet, ami felgyorsítaná annak más, az emberi egészségre és a környezet 
megóvására nem veszélyes anyagokkal történő helyettesítését.


