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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Λόγοι υποβολής και στόχοι της πρότασης
Στις 28 Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Η κοινοτική
στρατηγική για τον υδράργυρο»1 που βασίστηκε σε εκτεταµένη αξιολόγηση
αντικτύπου (ΕΑΑ)2. Η στρατηγική εξετάζει τις επιπτώσεις του υδραργύρου εντός
ενός συνολικού πλαισίου και προτείνει 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, η ΕΑΑ επισήµανε ότι 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. Παρότι τα
περισσότερα όργανα ελέγχου για οικιακή χρήση, όπως για παράδειγµα οι
θερµοστάτες, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2002/95/EΚ3, η ορθή
λειτουργία συσκευών µέτρησης, όπως τα θερµόµετρα πυρετού και περιβάλλοντος
χώρου, τα βαρόµετρα, τα πιεσόµετρα και τα µανόµετρα δεν εξαρτάται από
ηλεκτρικά ρεύµατα και, κατά συνέπεια, τα όργανα αυτά αποκλείονται από το πεδίο
εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας. Τα εν λόγω µη ηλεκτρικά όργανα µέτρησης
αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας πρότασης (πβλ. ∆ράση 7 της στρατηγικής).
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
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
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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.
Μολονότι κάποιες ποσότητες υδραργύρου εκλύονται από φυσικές πηγές, οι επιπλέον
ελευθερώσεις του από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η καύση του άνθρακα
και η χρήση του σε προϊόντα, οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση των συγκεντρώσεών
του στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, έχει σηµασία να µειωθεί η ανθρωπογενής
ελευθέρωση υδραργύρου στο περιβάλλον είτε µε τη λήψη µέτρων που συνδέονται µε
τον έλεγχο των εκποµπών του είτε σε προηγούµενα στάδια του κύκλου του
υδραργύρου, όπως η προσφορά και η χρήση του.
Η ζήτηση υδραργύρου ανέρχεται σε περίπου 3.600 τόνους παγκοσµίως ανά έτος,
στους οποίους περιλαµβάνονται περίπου 300 τόνοι εντός της ΕΕ. Οι κύριες χρήσεις
του στο σύνολο του πλανήτη, που αντιπροσωπεύουν άνω του 75% του υδραργύρου,
είναι η βιοτεχνική εξόρυξη χρυσού, οι µπαταρίες και ο τοµέας των χλωριούχων
αλκαλίων. Από αυτούς µόνο ο τοµέας των χλωριούχων αλκαλίων συνεχίζει να
αποτελεί σηµαντικό χρήστη υδραργύρου στην ΕΕ, παρότι οι διαδικασίες κυψελών
υδραργύρου τελούν υπό σταδιακή εξάλειψη. Η επόµενη σηµαντικότερη εφαρµογή
του στην ΕΕ είναι στα οδοντιατρικά κράµατα, που ρυθµίζονται από την κοινοτική
νοµοθεσία για τα ιατρικά όργανα και τη διαχείριση αποβλήτων. Μεταξύ άλλων
κύριων οµάδων προϊόντων η κοινοτική νοµοθεσία καλύπτει τα είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η κύρια κατηγορία προϊόντων υδραργύρου που δεν
καλύπτεται ακόµη από την κοινοτική νοµοθεσία αφορά τον µη ηλεκτρικό και µη
ηλεκτρονικό εξοπλισµό µέτρησης και ελέγχου.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 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 αντίστοιχο
κύκλο περίπου 25-30 τόνοι υδραργύρου2.
Τα επίπεδα εκποµπών υδραργύρου στο περιβάλλον έχουν µειωθεί καθώς όλο και
µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµού συλλέγεται και ο υδράργυρος ανακυκλώνεται,
αλλά οι εκποµπές του παραµένουν σηµαντικές. Η οργάνωση RPA4 επισήµανε το
2002 ότι οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα θα ανέλθουν σε περίπου 8 τόνους ετησίως
από την ετήσια κατανάλωση 33 τόνων υδραργύρου σε νέα όργανα µέτρησης και
ελέγχου· σε αυτούς πρέπει να προστεθούν 27 τόνοι που εισέρχονται στη ροή
αποβλήτων από παλαιό εξοπλισµό. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο χρόνος
απόρριψής του καθώς τα περισσότερα είδη του εξοπλισµού αυτού έχουν µεγάλη
διάρκεια ζωής. Πολλά από τα προϊόντα µε υδράργυρο που προορίζονται για
καταναλωτές θα καταλήξουν σε χωµατερές µε πιθανό αποτέλεσµα την παραγωγή
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βραδείας αλλά µακροπρόθεσµης απόπλυσης. Ορισµένα όργανα µε υδράργυρο
µπορούν, σε περίπτωση που σπάσουν, να προκαλέσουν εκροές σε οικήµατα.
Υπό το πρίσµα της διαχείρισης κινδύνου είναι σκόπιµο να γίνεται η διάκριση µεταξύ
των οργάνων µέτρησης που προορίζονται για τους καταναλωτές και των
εξαρτηµάτων για επαγγελµατική χρήση στον επιστηµονικό τοµέα και τη βιοµηχανία.
Οι επαγγελµατικές χρήσεις είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένες. Παρότι κάθε συσκευή
µπορεί να περιέχει σηµαντική ποσότητα υδραργύρου, ο εξοπλισµός αυτός είναι
ιδιαίτερα περιορισµένος και χρησιµοποιείται συνήθως σε συστήµατα µε απόλυτα
καθορισµένες διαδικασίες ελέγχου για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Αντίθετα, έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα
δύσκολο να αποφευχθεί η είσοδος των παλαιών οργάνων µέτρησης που
προορίζονται για τους καταναλωτές από τη ροή αποβλήτων. Στοιχεία από ορισµένα
κράτη µέλη (π.χ. τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία) µαρτυρούν ότι ο υδράργυρος από
προϊόντα αποτελεί την κύρια πηγή εµφάνισης υδραργύρου στα επιφανειακά ύδατα.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης που εκπόνησε η οργάνωση RPA το 2002 το
µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµού µέτρησης που χρησιµοποιούν οι καταναλωτές
στην ΕΕ (περίπου τα δύο τρίτα) είναι εισαγόµενος. Πολλά θερµόµετρα και άλλα είδη
µέτρησης εισάγονται από την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία. Στην ΕΕ λειτουργούν
σηµαντικοί οίκοι κατασκευής που βρίσκονται στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη
Γερµανία (RPA 2002). Η Ευρώπη αποτελεί την κύρια περιοχή κατασκευής οργάνων
για τεχνικές ή επιστηµονικές εφαρµογές· η άλλη κύρια πηγή είναι η Άπω Ανατολή.
Για τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στα νοικοκυριά διατίθενται
υποκατάστατα σε παρόµοιες τιµές και στην πραγµατικότητα η διαδικασία
αντικατάστασης βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο. Σύµφωνα µε τις
διαθέσιµες µελέτες και στοιχεία από το χώρο της βιοµηχανίας, η κατάσταση είναι
πολύ λιγότερο ξεκάθαρη όσον αφορά τα όργανα µέτρησης για βιοµηχανική και
επιστηµονική χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν διατίθενται κατάλληλα
υποκατάστατα ή το κόστος τους είναι σηµαντικά υψηλότερο.
• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Μια σειρά χωρών, όπως η ∆ανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία, έχουν
απαγορεύσει ή περιορίσει διάφορα υδραργυρικά προϊόντα. Παρότι οι περιορισµοί
διαφέρουν σε έκταση, το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω νοµοθεσίας αποκλείει τις
περισσότερες επαγγελµατικές εξειδικευµένες χρήσεις σε σχεδόν όλες τις
περιπτώσεις.
• Συνέχεια σε σχέση µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Η εν λόγω δράση είναι σύµφωνη µε τη νοµοθεσία σχετικά µε τον υδράργυρο που
χρησιµοποιείται σε άλλες εφαρµογές, όπως ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός
εξοπλισµός. Αναµένεται επίσης ότι θα συµβάλει στην εφαρµογή της οδηγίας
πλαισίου για τα ύδατα, στην οποία ο υδράργυρος αντιµετωπίζεται ως µια από τις
πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες.
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2.
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• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη εξέφρασαν την άποψή τους µε τη διενέργεια ευρύτατων
διαβουλεύσεων κατά την προετοιµασία της στρατηγικής για τον υδράργυρο. Κατά τη
διάρκεια των διαβουλεύσεων η Επιτροπή διοργάνωσε συνεδριάσεις µε τα κράτη
µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς και πραγµατοποίησε ανοιχτή δηµόσια
διαβούλευση στο ∆ιαδίκτυο. Κατά τη διαβούλευση αυτή εξετάστηκε κατά πόσο η
ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρόσθετη δράση για να περιορίσει την εµπορία εξοπλισµού
µέτρησης και ελέγχου. Γενικά, εκφράστηκε ιδιαίτερη στήριξη για την ανάληψη
παρόµοιας δράσης από την ΕΕ· περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΕΕΑ.
Επιπλέον, η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαβούλευσης, έθεσε υπόψη όλων των ενδιαφερόµενων µερών ένα προκαταρκτικό
σχέδιο της πρότασης στις 2 Μαΐου 2005 (κράτη µέλη, εκπρόσωποι της βιοµηχανίας,
ΜΚΟ). Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας
σύµφωνα µε την οδηγία 76/769/EΟΚ (οδηγία περιορισµών)5 στις 20 Μαΐου 2005.
Στη συνεδρίαση δόθηκε η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους φορείς να εκφράσουν
τις αρχικές τους αντιδράσεις ως προς το έγγραφο της διαβούλευσης· γενικά, η
πρόταση έλαβε ευρεία στήριξη. Όλα τα κράτη µέλη που έλαβαν το λόγο
εκφράστηκαν υπέρ της. Ορισµένα ζήτησαν από την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο
των περιορισµών και να συµπεριλάβει τουλάχιστον τα όργανα µέτρησης της
αρτηριακής πίεσης που χρησιµοποιούνται στον τοµέα περίθαλψης της υγείας [µε
εξαίρεση τους «strain-gauges» (αισθητήρες πίεσης)]. Επίσης, ζήτησαν από την
Επιτροπή να συνεχίσει σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο τις εργασίες σταδιακής
κατάργησης των προϊόντων µε υδράργυρο στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της
οδηγίας περιορισµών και να µην εξαρτάται από τη διαδικασία έγκρισης που
προβλέπεται στο REACH6.
Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να παράσχουν τα σχόλιά τους για την ανάλυση που
παρουσιάστηκε. Συγκεκριµένα, καθώς τα κράτη µέλη ζήτησαν τη διεύρυνση του
πεδίου των περιορισµών, τους ζητήθηκε να παράσχουν τα τεχνικά, επιστηµονικά και
οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να δικαιολογηθούν οι περιορισµοί και
να αποδειχθεί η αναλογικότητα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλαβε πέντε απαντήσεις.
Τέσσερα κράτη µέλη ζήτησαν τη διεύρυνση του πεδίου στα σφυγµοµανόµετρα που
χρησιµοποιούνται στον τοµέα περίθαλψης της υγείας, ενώ ένα κράτος µέλος
εξέφρασε αντίθετη άποψη.
Η Επιτροπή παρέπεµψε προς εξέταση το θέµα του ενδεχόµενου περιορισµού των
σφυγµοµανοµέτρων που χρησιµοποιούνται στον τοµέα περίθαλψης της υγείας στους
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών για τα ιατρικά όργανα. Το συµπέρασµα της
διαβούλευσης αυτής ήταν ότι η νοσοκοµειακή περίθαλψη απαιτεί απόλυτη ακρίβεια
5
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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 υδράργύρου είναι κατάλληλα όχι µόνο για τη
µέτρηση της πίεσης όσο και για τη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης αλλά και
για άλλες κλινικές δοκιµές.
Μια οµάδα τεσσάρων ΜΚΟ δήλωσε ότι η πρόταση πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις
χρήσεις που αφορούν τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Ιατρικών Οργάνων και δύο κατασκευαστές
βαροµέτρων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πρόταση αυτή.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε σχόλια που ελήφθησαν αναφέρονται στη
συνηµµένη αξιολόγηση αντικτύπου [SEC(2006) 194 της 21.2.2006].
• Αξιολόγηση αντικτύπου
Ο εξοπλισµός µέτρησης αποτελεί τη µεγαλύτερη οµάδα προϊόντων µε υδράργυρο
στην ΕΕ που δεν καλύπτεται από την κοινοτική νοµοθεσία για τον υδράργυρο. ∆ύο
κύριες επιλογές προτάθηκαν για αυτή την οµάδα προϊόντων: η επιλογή για τη µη
ανάληψη πρόσθετης δράσης και η επιλογή περιορισµού της εµπορίας και χρήσης
του. Με την τελευταία επιλογή θα απαγορευτεί η εµπορία των οργάνων µέτρησης
και ελέγχου µε την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ. Στο πεδίο περιορισµού
βάσει της οδηγίας αυτής πρέπει να ληφθεί υπόψη η σκοπιµότητα και η
αναλογικότητα των προτεινόµενων µέτρων για τη διαχείριση κινδύνου. Τα στοιχεία
που διαθέτει η Επιτροπή σχετικά µε την απαγόρευση όλων των θερµοµέτρων
πυρετού και άλλων οργάνων µέτρησης που προορίζονται για τους καταναλωτές
κρίνονται επαρκή. Οι εξειδικευµένες εφαρµογές αποκλείονται από το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας πρότασης. ∆εν είναι πάντοτε διαθέσιµα κατάλληλα
υποκατάστατα και οι περισσότερες εξειδικευµένες επαγγελµατικές χρήσεις δεν
εµπίπτουν στη νοµοθεσία των περισσότερων κρατών µελών. Το κόστος και τα οφέλη
της επιλογής αυτής παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
– Κόστος
Ο οικονοµικός αντίκτυπος της πρότασης περιορισµού αναµένεται να είναι µικρός.
Για τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στα νοικοκυριά υπάρχουν
υποκατάστατα µε παρόµοιο κόστος. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, µόνο ένας
µικρός αριθµός επιχειρήσεων εξακολουθεί να παράγει υδράργυρο στην ΕΕ. Αυτό
καταδεικνύεται και από την έλλειψη τοµεακής οργάνωσής τους σε επίπεδο τόσο
κρατών µελών όσο και ΕΕ. Ο αρνητικός αντίκτυπος για τους κατασκευαστές
αντισταθµίζεται από τις δαπάνες που θα έπρεπε να γίνουν για να αφαιρεθεί ο
υδράργυρος κατά τη διαχείριση αποβλήτων, αφενός, και από την πρόληψη των
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επιπτώσεων από τις εκποµπές υδραργύρου, αφετέρου. Συνεπώς, το µέτρο µπορεί να
κριθεί αποδοτικό από άποψη κόστους σε σχέση µε άλλα ήδη εφαρµοζόµενα µέτρα
(π.χ. περιορισµός του υδραργύρου στις µπαταρίες ή στο φωτισµό).
Ο αναµενόµενος κοινωνικός αντίκτυπος από τον προτεινόµενο περιορισµό αφορά
κυρίως πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δεν έχουν τη
δυνατότητα να κατασκευάσουν όργανα υποκατάστασης. Με βάση τα σχόλια που
ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, οι σχετικές επιπτώσεις για την
απασχόληση θα είναι πολύ περιορισµένες.
Ο αντίκτυπος θα είναι ουδέτερος όσον αφορά το εµπόριο. Ορισµένοι εξωτερικοί
προµηθευτές θα χάσουν µια αγορά για τα προϊόντα τους, αλλά συγχρόνως
εξωτερικοί προµηθευτές που κατασκευάζουν προϊόντα υποκατάστασης χωρίς
υδράργυρο θα διευρύνουν τις δυνατότητες εµπορίας των δικών τους προϊόντων.
– Οφέλη
Το κύριο όφελος που αναµένεται από τον περιορισµό εµπορίας ορισµένων οργάνων
µέτρησης είναι η µείωση του υδραργύρου στην ροή των αστικών αποβλήτων.
Εκτιµάται επίσης ότι θα προκύψουν οφέλη και στη ροή αποβλήτων του τοµέα
περίθαλψης της υγείας. Συνολικά, το αποτέλεσµα θα είναι η αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των αποβλήτων και η µείωση των εκποµπών από τις χωµατερές και την
καύση.
Το κύριο µακροπρόθεσµο όφελος από τη µείωση των υδραργυρικών εκποµπών θα
είναι η µείωση των επιπέδων υδραργύρου στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό, µε τη
σειρά του, θα οδηγήσει σε χαµηλότερα επίπεδα έκθεσης του ανθρώπου στον
υδράργυρο, συµπεριλαµβανοµένου του µεθυλυδραργύρου στα ψάρια, κάτι που θα
έχει επακόλουθα οφέλη για την υγεία. Με το µέτρο αυτό θα µειωθούν επίσης οι
επιπτώσεις του υδραργύρου στο έδαφος και τη βιοποικιλότητα.
Επίσης, η µείωση της χρήσης υδραργυρικών συσκευών στα νοικοκυριά θα επιτρέψει
την αποφυγή εκροών υδραργύρου σε οικίες. Παρότι οι εκροές αυτές σπάνια έχουν
άµεσες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, δεν παύουν να αποτελούν πηγή έκθεσης
και εκποµπών που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.
Λόγω της παγκόσµιας και της διασυνοριακής φύσης των επιπτώσεων του
υδραργύρου στο περιβάλλον και την υγεία, η παρούσα πρόταση αναµένεται να
στηρίξει και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η ΕΕ σε διεθνές επίπεδο για τη
µείωση της χρήσης του υδραργύρου σε παγκόσµια κλίµακα.
Στη συνηµµένη αξιολόγηση αντικτύπου περιλαµβάνονται περαιτέρω λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις επιλογές που εξετάστηκαν και τα αποτελέσµατα των οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πρότασης [SEC(2006) 194 της
21.2.2006].
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3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου προστασία για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διαφυλάττοντας παράλληλα την εσωτερική
αγορά, όπως απαιτείται από το άρθρο 95 της Συνθήκης. Οι στόχοι αυτοί
επιτυγχάνονται µε τη θέσπιση εναρµονισµένων διατάξεων σχετικά µε τον υδράργυρο
έτσι ώστε να περιοριστεί η χρήση των οργάνων µέτρησης και µε τον τρόπο αυτό να
προληφθεί η είσοδος σηµαντικών ποσοτήτων υδραργύρου στη ροή αποβλήτων.
• Νοµική βάση
Η πρόταση αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ που αφορά
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασµάτων, για την οποία νοµική βάση αποτελεί το άρθρο 95 της Συνθήκης.
∆υνάµει του άρθρου 95 της Συνθήκης, η πρόταση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία της συναπόφασης.
Ζητείται και η γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
• Αρχή της επικουρικότητας
Όλα τα κράτη µέλη που εξέφρασαν την άποψή τους στήριξαν τους κοινοτικούς
περιορισµούς για τον υδράργυρο στη συζήτηση της οµάδας εργασίας για την
εφαρµογή της οδηγίας 76/769/EΟΚ, καθώς και σε απαντήσεις τους σχετικά µε το
έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής για τον υδράργυρο. Επιπλέον, το ζήτηµα αυτό
δεν είναι κατάλληλο να αντιµετωπιστεί µε τον καθορισµό στόχων· κάτι τέτοιο
κρίνεται ότι θα οδηγούσε στη λήψη διαφορετικών µέτρων στο επίπεδο των κρατών
µελών και σε επακόλουθες στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά καθώς και,
συνολικά, σε λιγότερο αποτελεσµατική προστασία της υγείας και του
περιβάλλοντος. Με τον περιορισµό ορισµένων οργάνων µέτρησης µε υδράργυρο σε
κοινοτικό επίπεδο αναµένεται να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα από
ό,τι µε τη λήψη παρόµοιων µέτρων αποκλειστικά από τα επιµέρους κράτη µέλη. Η
προτεινόµενη οδηγία προσδοκάται ότι θα χαράξει οµοιόµορφους κανόνες για την
κυκλοφορία προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς. Το προτεινόµενο µέτρο θα
συµβάλλει επίσης στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος. Εν συνόψει, η προτεινόµενη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
αποτελεί το µόνο τρόπο για την επίτευξη των στόχων αυτών.
• Αρχή της αναλογικότητας
Οι σχετικά υψηλές ποσότητες υδραργύρου που χρησιµοποιούνται ακόµη για την
παραγωγή οργάνων µέτρησης και οι σοβαροί κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές
δικαιολογούν την ανάληψη κοινοτικής δράσης στον τοµέα αυτό. Οι περιορισµοί των
θερµοµέτρων πυρετού και άλλων οργάνων µέτρησης που απευθύνονται στους
καταναλωτές καλύπτουν το κύριο µέρος της χρήσης και των εκποµπών υδραργύρου
όσον αφορά αυτή την οµάδα προϊόντων. Για τις υπόλοιπες εξειδικευµένες χρήσεις
στον επιστηµονικό και το βιοµηχανικό κλάδο είτε δεν υπάρχουν εναλλακτικές
επιλογές είτε τα υποκατάστατα όργανα συνεπάγονται µεγάλο κόστος. Οι περιορισµοί
για αυτή την οµάδα προϊόντων δεν θα είναι δυσανάλογοι. Επιπλέον, υπάρχουν
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συστήµατα για τη συλλογή και την ανακύκλωση του υδραργύρου που απορρίπτεται
από την κατηγορία αυτή. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί, από τεχνική και οικονοµική
άποψη, το κατάλληλο µέτρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδος του υδραργύρου
στη ροή αστικών αποβλήτων, µια και οι πηγές είναι περιορισµένες σε αριθµό. Η
πρόταση οδηγίας προσδοκάται να προσπορίσει οφέλη για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης
των κινδύνων από την εν λόγω ουσία. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε συγκριτικά
χαµηλό κόστος.
• Επιλογή του µέσου
Το προτεινόµενο µέσο είναι η οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
∆εν υπάρχουν δηµοσιονοµικές επιπτώσεις από την προτεινόµενη οδηγία.

5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα οδηγία περιορίζει την εµπορία νέων οργάνων µέτρησης. Ο περιορισµός
αυτός δεν αφορά όργανα που ήδη χρησιµοποιούνται ή που πωλούνται
µεταχειρισµένα. Ο βραχυπρόθεσµος στόχος είναι να µειωθούν οι ποσότητες του
υδραργύρου που ελευθερώνονται στο περιβάλλον. Καθώς οι ποσότητες του
υδραργύρου στα ήδη υπάρχοντα όργανα στα νοικοκυριά είναι µεγαλύτερος από την
ποσότητα που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις νέου εξοπλισµού, η Επιτροπή σκοπεύει
να διεξαγάγει πρόσθετη χωριστή µελέτη (∆ράση αναφοράς 10 της στρατηγικής) για
να αντιµετωπίσει το θέµα αυτό.
Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο επίπεδο τυχόν αποµένουσες χρήσεις
αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο αδειοδότησης βάσει του προτεινόµενου
κανονισµού REACH (βλ. δράση 8 της στρατηγικής).
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2006/0018 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και ορισµένων οργάνων µέτρησης που περιέχουν υδράργυρο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής7,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής8,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά µε την κοινοτική
στρατηγική για τον υδράργυρο10, στην οποία εξετάστηκαν όλες οι χρήσεις της ουσίας
αυτής, διατυπώνεται το συµπέρασµα ότι είναι σκόπιµο να εισαχθούν σε κοινοτικό
επίπεδο περιορισµοί για ορισµένα είδη µη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισµού
µέτρησης και ελέγχου που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία αποτελούν την κύρια
οµάδα προϊόντων µε υδράργυρο που δεν καλύπτονται µέχρι στιγµής από κοινοτική
δράση.

(2)

Η πρόληψη της εισόδου του υδραργύρου στη ροή αποβλήτων αναµένεται να
προσπορίσει οφέλη για το περιβάλλον και, σε µακροπρόθεσµο επίπεδο, για την
ανθρώπινη υγεία, εάν εισαχθούν περιορισµοί στην εµπορία των οργάνων µέτρησης µε
υδράργυρο.

(3)

Ο συνυπολογισµός της τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας, των διαθέσιµων
στοιχείων σχετικά µε τα όργανα µέτρησης και ελέγχου καταδεικνύει ότι τα µέτρα
περιορισµού πρέπει να καλύψουν µόνο τα όργανα ελέγχου που προορίζονται για
χρήση από το ευρύτερο κοινό και σε έναν κλάδο του τοµέα περίθαλψης της υγείας.

7

ΕΕ C xx
ΕΕ C xx
ΕΕ C xx
COM (2005) 20 τελικό της 28.1.2005.
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(4)

Με την παρούσα οδηγία περιορίζεται µόνο η διάθεση στην αγορά των νέων οργάνων
µέτρησης. Κατά συνέπεια, ο περιορισµός αυτός δεν αφορά όργανα που ήδη
χρησιµοποιούνται ή που πωλούνται µεταχειρισµένα.

(5)

Οι διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών ή των διοικητικών µέτρων που λαµβάνουν τα
κράτη µέλη όσον αφορά τον περιορισµό του υδραργύρου σε διάφορα όργανα
µέτρησης και ελέγχου ενδέχεται να δηµιουργήσουν εµπόδια για το εµπόριο, να
στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, να έχουν άµεσο
αντίκτυπο στη δηµιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια,
προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
στον τοµέα των οργάνων µέτρησης και ελέγχου µε την εισαγωγή εναρµονισµένων
διατάξεων όσον αφορά τα προϊόντα αυτά που περιέχουν υδράργυρο, διαφυλάττοντας
µε τον τρόπο αυτό την εσωτερική αγορά και συγχρόνως εξασφαλίζοντας υψηλού
επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(6)

Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασµάτων11 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Η οδηγία πρέπει να εφαρµοστεί µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που
προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων, οι οποίες
περιέχονται στην οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989,
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία12, καθώς και µε ειδικές οδηγίες
βασιζόµενες στην προηγούµενη, ιδιαιτέρως µε την οδηγία 98/24/EΚ του Συµβουλίου,
της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς
παράγοντες13,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτηµα της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.

11
12
13
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Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο έως τις xx xx 200x [ένα
χρόνο µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας], τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων αυτών,

ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ.201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία
2004/98/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 1.10.2004, σ. 63).
ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11-23.
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καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας
οδηγίας.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την xx xx 200x [δεκαοκτώ µήνες µετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 19α:
19α
Υδράργυρος
CAS αριθ
7439-97-6
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∆εν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά:
(1) σε θερµόµετρα πυρετού
(2) σε άλλα όργανα µέτρησης που προορίζονται για
πώληση στο ευρύτερο κοινό (π.χ. µανόµετρα,
βαρόµετρα, σφυγµοµανόµετρα, θερµόµετρα άλλα από
τα θερµόµετρα πυρετού).»
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