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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo 
živo srebro
(KOM (2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0069))1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0064/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Izjeme se lahko dovolijo v primerih, 
kjer še niso na voljo alternativne rešitve, 
pa tudi v redkih primerih vzdrževanja 
tradicionalnih barometrov, muzejskih 
zbirk in industrijske dediščine;

Obrazložitev

V skladu s strategijo Skupnosti za živo srebro, ki jo je sprejel Parlament, in glede na to, da za 
nekatere primere dokazano še ne obstajajo povsem zanesljivi nadomestki, bi morale biti 
dovoljene tovrstne izjeme, pod pogojem, da se temeljito spremljajo in se zanje pridobijo 
dovoljenja.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 8 A (novo)

(8a) Komisija mora v kratkem sprejeti 
ukrepe, s katerimi se zagotovi ločeno 
zbiranje in previdno ravnanje z vsemi 
izdelki (ne le z električno in elektronsko 
opremo), ki vsebujejo živo srebro in so 
trenutno v družbi v uporabi.

Obrazložitev

V skladu s strategijo Skupnosti za živo srebro, ki jo je sprejel Parlament, je treba izdelke, ki 
vsebujejo živo srebro, v najkrajšem možnem času varno zbrati in uskladiščiti, da se zagotovi 
popolna zaščita okolja in zdravja ljudi.

OBRAZLOŽITEV

Izhodišča in cilj predloga

Komisija je 28. januarja 2005 sprejela sporočilo o strategiji Skupnosti glede živega srebra, v 
kateri predlaga ukrepe za zaščito zdravja ljudi in okolja pred izpusti živega srebra, utemeljene 
na analizi življenjskega cikla, ki upošteva proizvodnjo, uporabo, ravnanje z odpadki in 
emisije.
Za zmanjšanje povpraševanja po živem srebru za uporabo v izdelkih in pospeševanje 
nadomeščanja živega srebra bi bilo primerno vpeljati tržne omejitve na ravni Skupnosti za 
merilno in kontrolno opremo, ki vsebuje živo srebro ter je namenjena potrošniški rabi in, z 
nekaterimi izjemami, rabi v zdravstvenem sektorju.
Nekatere merilne naprave, kot so termometri za merjenje telesne temperature in sobni 
termometri, barometri, merilniki krvnega pritiska in manometri, ne sodijo v področje uporabe 
direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi.

Cilj direktive je vpeljati usklajene določbe v zvezi z živim srebrom, s katerimi se uveljavijo 
omejitve za merilne naprave in se s preprečevanjem vstopa večjih količin živega srebra v tok 
odpadkov prispeva k visoki ravni varovanja okolja in zdravja ljudi, ob tem pa se ohranja 
notranji trg, kakor to zahteva člen 95 Pogodbe.

Splošni okvir

Kot ugotavlja Evropska komisija so živo srebro in njegove spojine močno strupene za ljudi, 
ekosisteme in prosto živeče živali. Problem onesnaženja z živim srebrom, ki se je na začetku 
zdel akutnega in lokalnega značaja, velja danes za globalen, razširjen in kroničen problem.
Živo srebro je obstojna snov in se v okolju lahko spremeni v metil živo srebro, svojo najbolj 
strupeno pojavno obliko. Do izpostavljenosti metil živemu srebru največkrat pride prek živil.
Metil živo srebro se nalaga zlasti v prehranjevalnih verigah vodnih ekosistemov, zato so 
skupine prebivalstva, ki zaužijejo veliko količino rib in morske hrane, še posebej ogrožene 
(predvsem na obalnih območjih Sredozemlja). Tveganje za zdravje predstavlja tudi 
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neposredna izpostavljenost živemu srebru z vdihavanjem hlapov živega srebra in absorpcijo 
skozi kožo.
Po navedbah Komisije, razpoložljivi podatki kažejo, da se 80-90 % vsega živega srebra, v rabi 
v merilnih in kontrolnih napravah, uporablja v zdravstvenih termometrih za merjenje telesne 
temperature in drugih termometrih za rabo v gospodinjstvih. Četudi se uporaba živega srebra 
zmanjšuje, njegove količine ostajajo velike: po ocenah se v EU na leto uporabi 33 ton živega 
srebra za merilne in kontrolne naprave, samo s termometri pa letno vstopi v cikel približno 
25-30 ton živega srebra.
Glede morebitne splošne prepovedi uporabe živega srebra v vseh napravah bi bilo treba 
poudariti, da so strokovnjaki, s katerimi se je posvetovala Komisija, prišli do zaključka, da 
bolnišnice potrebujejo visoko raven natančnosti za zdravljenje smrtno nevarnih bolezni, kot 
so povišan krvni tlak, aritmija in preeklampsija. Sfigmomanometri z živim srebrom nudijo 
ustrezno raven natančnosti in zanesljivosti za zagotavljanje varnosti bolnikov. Z drugimi 
vrstami naprav za merjenje krvnega tlaka zaenkrat še ni mogoče doseči enake ravni 
zanesljivosti.

Glede na to, da bodo sfigmomanometri z živim srebrom v bližnji prihodnosti potrebni za 
preskušanje in kalibracijo drugih manometrov za merjenje krvnega tlaka, bi bilo treba položaj 
ponovno preveriti, če in ko bodo na voljo dokazi, da so sfigmomanometri brez živega srebra 
primerni, ne le za merjenje trendov krvnega tlaka, temveč tudi za diagnosticiranje in 
zdravljenje povišanega krvnega tlaka ter za klinično preskušanje.
Omejitve za zdravstvene termometre in druge merilne naprave, namenjene potrošniški rabi, 
zajemajo večji del uporabe živega srebra in emisij iz te skupine proizvodov. Za ostale posebne 
rabe v znanosti in industriji ali ni zanesljivih nadomestil ali so ta zelo draga. 

Priporočilo poročevalke

Poročevalka meni, da bi bilo zelo primerno uvesti tržne omejitve na ravni Skupnosti za 
določene vrste neelektričnih in neelektronskih merilnih in kontrolnih naprav, ki vsebujejo 
živo srebro. Take omejitve bi:

- s tem, da bi preprečevale vstop živega srebra v tok odpadkov, koristile okolju in 
dolgoročno zdravju ljudi;

- se uporabljale za merilne naprave, namenjene širši potrošnji in posebnemu področju 
zdravstvenega sektorja;

- omejile trženje novih merilnih naprav.

Upoštevati bi bilo treba, da resolucija Evropskega parlamenta o strategiji Skupnosti glede 
živega srebra (2005/2050(INI)), ki je bila sprejeta 14. marca 2006, poziva, naj se dovolijo 
izjeme v primerih, kjer še niso na voljo alternativne rešitve, in v redkih primerih vzdrževanja 
tradicionalnih barometrov, muzejskih zbirk in industrijske dediščine.

Poročevalka priporoča, da se te izjeme vključijo v področje uporabe direktive, pod pogojem, 
da se temeljito spremljajo in se zanje pridobijo dovoljenja.

Resolucija tudi poziva Komisijo, naj sprejme kratkoročne ukrepe za zagotavljanje ločenega 
zbiranja in previdnega ravnanja z vsemi (in ne le z električno in elektronsko opremo) izdelki, 
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ki vsebujejo živo srebro in so trenutno v družbi v uporabi. Poročevalka v celoti podpira ta 
pristop.

Poročevalka skratka priporoča, da se v prvi obravnavi doseže dogovor, ki bo omogočil, da 
direktiva stopi v veljavo kakor hitro bo mogoče, s čimer se zmanjša industrijsko 
povpraševanje po živem srebru in pospeši njegovo nadomeščanje z drugimi snovmi, ki niso 
škodljive za zdravje ljudi ali za okolje.


