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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais 
apribojimu
(KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2006)0069)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0064/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Tais atvejais, kai dar nerasta kitų 
sprendimų, taip pat retais atvejais, kai 
reikia prižiūrėti tradicinius barometrus, 
muziejų kolekcijas ir pramonės paveldą, 
galima daryti išimtis.

Pagrindimas
Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir į tai, kad kai 
kuriais atvejais dar nėra visiškai patikimų pakaitų, reikėtų leisti daryti išimtis su sąlyga, kad 
tam reikės gauti leidimą ir tokie atvejai bus atidžiai stebimi.

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
8A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(8a) Komisija turi imtis trumpalaikių 
priemonių siekdama užtikrinti, kad visi 
dabar visuomenėje naudojami gyvsidabrio 
turintys produktai būtų atskirai 
surenkami ir saugiai apdorojami.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio, reikia kaip galima 
greičiau surinkti ir saugiai sandėliuoti gyvsidabrio turinčius produktus siekiant, kad būtų 
visiškai apsaugota aplinka ir žmonių sveikata.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija 2005 m. sausio 28 d. priėmė komunikatą dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio, 
kuriame siūlomos žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo gyvsidabrio išmetimo 
priemonės, pagrįstos būvio ciklo analize, atsižvelgiant į gamybą, naudojimą, atliekų tvarkymą 
ir teršalų išmetimą.
Siekiant sumažinti gyvsidabrio kiekį gaminiuose ir pagreitinti gyvsidabrio pakeitimą, 
Bendrijos lygiu būtų tikslinga apriboti prekybą gyvsidabrio turinčia matavimo ir kontrolės 
įranga, naudojama buityje ir, su tam tikromis išimtimis, sveikatos apsaugos sektoriuje. 

Kai kuriems matavimo įtaisams, pvz., medicininiams ir kambario termometrams, 
barometrams, kraujospūdžio matuokliams ir manometrams, netaikoma Direktyva 2002/95/EB 
dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo.
Direktyvos tikslas – pateikti suderintas nuostatas dėl gyvsidabrio, taikant apribojimus 
matavimo įtaisams ir taip neleidžiant dideliems gyvsidabrio kiekiams patekti į atliekų srautą, 
ir kuo geriau apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, kartu išsaugant vidaus rinką, kaip 
reikalaujama Sutarties 95 straipsnyje.

Bendrosios aplinkybės

Gyvsidabris ir jo junginiai yra labai toksiški žmonėms, ekosistemoms ir gyvūnijai bei 
augalijai.  Nors iš pradžių tarša gyvsidabriu buvo rimta ir tik vietinės reikšmės problema, 
dabar ji tapo pasauline, paplitusia ir įsisenėjusia problema. Gyvsidabris yra patvarus ir 
aplinkoje gali virsti toksiškiausiu junginiu – metilgyvsidabriu. Metilgyvsidabris dažniausia 
patenka su maistu.  Visų pirma, metilgyvsidabris renkasi ir kaupiasi vandens maisto 
grandinėje, todėl daug žuvies ir jūros gėrybių vartojantys gyventojai (pirmiausia Viduržemio 
jūros pakrančių) tampa ypač pažeidžiami. Be to, sveikatai pavojingas tiesioginis gyvsidabrio 
veikimas, kai įkvepiama jo garų ir jis įsigeria per odą. 
Pasak Komisijos, turima informacija rodo, kad 80–90 % viso gyvsidabrio, naudojamo 
matavimo ir kontrolės įtaisuose, naudojama medicininiuose (temperatūros matavimo) ir 
kituose buitiniuose termometruose. Nors gyvsidabrio suvartojimas mažėja, kiekiai vis dar 
dideli; apskaičiuota, kad matavimo ir kontrolės įtaisams per metus ES suvartojama 33 tonos 
gyvsidabrio, ir vien tik su termometrais į ciklą patenka maždaug 25–30 tonų gyvsidabrio per 
metus.
Kalbant apie galimybę visiškai uždrausti naudoti gyvsidabrį visuose įtaisuose, reikėtų 
pabrėžti, kad Komisijai pasikonsultavus su ekspertais buvo padaryta išvada, jog gydant 
ligoninėse gyvybei pavojingas ligas, pvz., hipertenziją, aritmiją ir preeklampsiją, reikalingas 
didelis tikslumas. Gyvsidabriniai sfigmomanometrai tikrai yra tikslūs ir patikimi ligonio 
saugai užtikrinti. Pakaitiniais kraujospūdžio matuokliais vis dar neįmanoma pasiekti to paties 
patikimumo lygio.
Kadangi gyvsidabriniai sfigmomanometrai artimiausiu metu vis dar bus reikalingi kitiems 
kraujospūdžio manometrams tikrinti ir kalibruoti, ši pozicija turėtų būti iš naujo įvertinta, jei 
ir kai bus duomenų, kad ne gyvsidabrio sfigmomanometrai tinka ne tik kraujospūdžio 
pokyčiams matuoti, bet ir hipertenzijos diagnozei bei gydymui ir klinikiniams tyrimams.
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Apribojimai medicininiams termometrams ir kitiems buitinės paskirties matavimo įtaisams 
apima pagrindinę šios gaminių grupės gyvsidabrio naudojimo ir išmetamų teršalų dalį. 
Kalbant apie kitus specialiuosius naudojimo mokslo tyrimuose ir pramonėje atvejus, trūksta 
patikimų pakaitų arba jie yra labai brangūs. 

Pranešėjos pasiūlymai

Pranešėja mano, kad labai reikia nustatyti visoje Bendrijoje taikytinus prekybos gyvsidabrio 
turinčiais tam tikrais elektriniais ir neelektriniais matavimo ir kontrolės įtaisais apribojimus. 
Tokie apribojimai:

- būtų naudingi aplinkai ir ilgainiui žmonių sveikatai, nes gyvsidabriui nebūtų leidžiama 
patekti į atliekų srautą;

- būtų taikomi matavimo įtaisams, skirtiems parduoti plačiajai visuomenei apskritai, ir 
įtaisams, skirtiems naudoti tam tikrose sveikatos priežiūros sektoriaus srityse;

- ribotų naujų matavimo prietaisų patekimą į rinką.

Atsižvelgiant į 2006 m. kovo 14 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos 
strategijos dėl gyvsidabrio (2005/2050(INI)), reikėtų turėti mintyje, kad joje buvo raginama 
leisti daryti išimtis tais atvejais, kai dar nerasta kitų sprendimų, taip pat retais atvejais, kai 
reikia prižiūrėti tradicinius barometrus, muziejų kolekcijas ir pramonės paveldą.

Pranešėja siūlo, kad šios išimtys būtų įtrauktos į Direktyvos taikymo sritį su sąlyga, kad tam 
reikės gauti leidimą ir tokie atvejai bus atidžiai stebimi.

Rezoliucijoje taip pat buvo raginama, kad Komisija imtųsi trumpalaikių priemonių siekiant 
užtikrinti, jog visi dabar visuomenėje naudojami gyvsidabrio turintys produktai (ne tik 
elektrinė ir neelektrinė įranga) būtų atskirai surenkami ir saugiai apdorojami. Pranešėja 
visiškai pritaria tokiam požiūriui.

Apibendrindama pranešėja siūlo siekti susitarimo per pirmąjį svarstymą tam, kad direktyva 
įsigaliotų kaip įmanoma greičiau, kad taip būtų sumažinta pramoninė gyvsidabrio paklausa ir 
jis būtų greičiau keičiamas kitomis medžiagomis, nekenksmingomis žmonių sveikatai ir 
aplinkai.


