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MÄÄRUSED
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 847/2012,
19. september 2012,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses
elavhõbedaga
(EMPs kohaldatav tekst)

eelkõige sfügmomanomeetritele ja muudele kutsealaseks
ja tööstuslikuks kasutuseks ette nähtud seadmetele.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
(3)

Nõukogu on mitmel korral kinnitanud oma pühendu
must üldeesmärgile kaitsta inimeste tervist ja keskkonda
elavhõbeda ja elavhõbedaühendite heite eest, minimee
rides ning võimaluse korral lõpuks täielikult kõrvaldades
kogu inimtegevusest tingitud elavhõbeda sattumise õhku,
vette ja maapinda. Seoses sellega märkis nõukogu, et
sellised elavhõbedat sisaldavad tooted, mille puhul on
olemas toimivad alternatiivid, tuleks järk-järgult ja võima
likult täielikult kõrvaldada nii kiiresti kui võimalik; lõpp
eesmärk on järk-järgult kõrvaldada kõik elavhõbedat
sisaldavad tooted, võttes nõuetekohaselt arvesse tehnilist
ja majanduslikku olukorda ning vajadust teadustöö ja
-arengu järele (4).

(4)

Elavhõbe ja selle ühendid on inimeste, ökosüsteemide ja
eluslooduse jaoks väga mürgised. Suured kogused võivad
olla inimesele surmavad, kuid isegi suhteliselt väikesed
kogused võivad mõjuda väga kahjulikult närvisüsteemi
arengule ja viimasel ajal on elavhõbedat seostatud ka
võimaliku kahjustava mõjuga südame-veresoonkonnale,
immuunsüsteemile ja paljunemisvõimele. Elavhõbedat
loetakse üleilmseks püsivaks saasteaineks, mida erinevates
vormides esineb õhus, vees, setetes, pinnases ja elusorga
nismides. See võib keskkonnas muutuda kõige toksilise
maks elavhõbedaühendiks – metüülelavhõbedaks. Metüü
lelavhõbeda bioloogiline kuhjumine toimub eelkõige
veekeskkonna toiduahelas, mis muudab eriti ohustatuks
rohkesti kala ja mereande tarbiva elanikkonna ja elusloo
duse. Metüülelavhõbe läbib kergesti nii platsentaarbarjääri
kui ka vere-aju barjääri, pidurdades vaimset arengut isegi
enne sündi, ning seepärast on lapsed ja sünnitamisealised

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri
2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaa
lide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur
ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehte
tuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ)
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja
2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud teatises
„Ühenduse elavhõbedaalane strateegia” (2) juhtis komisjon
tähelepanu sellele, et on vaja vähendada elavhõbeda taset
keskkonnas ja inimeste kokkupuudet elavhõbedaga, ning
seadis muu hulgas eesmärgiks vähendada ühiskonnas
ringluses olevat elavhõbedat nõudluse ja pakkumise
vähendamisega, vähendada elavhõbeda heitkoguseid ja
nende eest kaitsta.

(2)

See strateegia vaadati läbi 2010. aastal komisjoni teatises
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühenduse elavhõbe
daalase strateegia läbivaatamise kohta, (3) millega
komisjon teatas, et jätkatakse tööd teatavate elavhõbedat
sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangute laien
damiseks ka tervishoiusektoris kasutatavatele seadmetele,

(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(2) KOM(2005) 20 (lõplik)
(3) KOM(2010) 723 (lõplik)

(4) Nõukogu 15. märtsi 2011. aasta järeldused ühenduse elavhõbedaa
lase strateegia läbivaatamise kohta, 4. detsembri 2008. aasta järel
dused ülemaailmsete elavhõbedaküsimuste kohta ja 24. juuni 2005.
aasta järeldused ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta.
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naised kõige enam ohustatud. Elavhõbe ja selle lagune
misproduktid, peamiselt metüülelavhõbe, on sama
ohtlikud kui püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised
ained (PBT) ja sellel on kaugkandeomadused.

(5)

(6)

(7)

Koguti suur hulk uut teavet, mille alusel saatis komisjon
Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet”) läbi
vaatamise kohta aruande ja soovis, et kemikaaliamet
koostaks toimiku, mis vastab määruse (EÜ) nr
1907/2006 XV lisa nõuetele kooskõlas selle määruse
artikliga 69.

(8)

Kemikaaliamet koostas toimiku, millega tehakse ette
panek piirata elavhõbeda kasutamist järgmistes kutseala
seks ja tööstuslikuks kasutuseks (sh tervishoius) ette
nähtud mõõteseadmetes: elavhõbedat sisaldavad baro
meetrid, hügromeetrid, manomeetrid, sfügmomanomeet
rid, koos pletüsmograafidega kasutatavad tensoandurid,
tensiomeetrid, termomeetrid ja muud mitteelektrilised
termomeetrid, elavhõbedaga mõõteseadmed pehmene
mispunkti kindlaksmääramiseks ja elavhõbepüknomeet
rid. Toimikust nähtub, et nimetatud mõõteseadmetes
kasutatavast elavhõbedast inimeste tervisele ja keskkon
nale tuleneva ohu vähendamiseks on vaja liidu tasandi
meetmeid.

(9)

(10)

Selliste käimasolevate epidemioloogiliste uuringute puhul,
kus kasutatakse elavhõbedaga sfügmomanomeetreid, ei
tuleks mõõtmismeetodit muuta, seega tuleks lubada eran
dit, kuni kõnealused uuringud on lõpule viidud. Elavhõ
bedavabade seadmete kliinilise valideerimise uuringutes
võrdlusstandarditena kasutatavate sfügmomanomeetrite
puhul ei olnud võimalik kindlaks määrata aega, mis
kulub alternatiivsete elavhõbedavabade võrdlusstandardite
arendamiseks ja kinnitamiseks, seega peaks selliste sead
mete puhul olema erand ajalise piiranguta.

(11)

Seoses termomeetritega, mida kasutatakse ainult katsetes,
mida tehakse vastavalt elavhõbetermomeetrite kasutamist
nõudvatele standarditele, on vaja sätestada tähtaeg kõne
aluste standardite muutmiseks; seega tuleks erand kehtes
tada viieks aastaks. Võttes arvesse, et elavhõbedat on vaja
võrdlusalusena 1990. aasta rahvusvahelise temperatuu
riskaala jaoks, tuleks lubada ajalise piiranguta erand elav
hõbedaga kolmikpunkti rakkude jaoks, mida kasutatakse
plaatinatakistustermomeetrite kalibreerimiseks.

(12)

Poorsusmõõturite, polarograafides kasutatavate elavhõ
beelektroodide ja mahtuvusliku pingelangu kindlaksmää
ramiseks kasutatavate elavhõbemõõtepeade jaoks ei ole
teostatavaid alternatiive veel olemas, seega ei soovitata
nende mõõteseadmete jaoks piiranguid kehtestada.

(13)

Erand tuleks teha vanade elavhõbedaga mõõteseadmete
puhul, millel on ajalooline väärtus ning mida saab pidada
antiikesemeteks või kultuuritoodeteks, et lubada nende
üldist müümist ja ostmist. Määruse (EÜ) nr 1907/2006
XVII lisa kandega 18a on lubatud turule viia elavhõbedat
sisaldavaid üldsusele müügiks ette nähtud mõõteseadmeid
(välja arvatud meditsiinilised termomeetrid), mis olid
3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad. Selguse huvides
tuleks samu eseme ea kindlaksmääramise kriteeriume
kohaldada ka piirangu puhul, mis käsitleb vanu
mõõteseadmeid, mis on ette nähtud kutsealaseks ja töös
tuslikuks kasutuseks (sh tervishoius).

(14)

Erand tuleks teha ka näitustel kultuurilisel ja ajaloolisel
eesmärgil eksponeeritavate mõõteseadmete puhul, sh
selliste seadmete puhul, mis olid 3. oktoobril 2007 alla
50 aasta vanad, kuid siiski ajaloolise ja kultuurilise väär
tusega.

(15)

Kemikaaliameti riskihindamise komitee võttis 8. juunil
2011 vastu arvamuse soovitatava piirangu kohta, mida
ta pidas riskide vähendamise tõhususe seisukohalt kõige
asjakohasemaks liidu tasandi meetmeks, mis aitaks
vähendada kindlaks tehtud riske.

(16)

Kemikaaliameti sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee
võttis 15. septembri 2011. aastal vastu arvamuse soovita
tava meetme kohta, mida ta pidas kõige asjakohasemaks

Elavhõbedaga mõõteseadmeid kasutatakse Euroopas laial
daselt, mistõttu on võimalik, et elavhõbe satub kesk
konda selliste seadmete kogu elutsükli jooksul; see
suurendab elavhõbeda üldist heitkogust, mis omakorda
suurendab inimeste ja muude liikide elavhõbedaga
kokkupuutumist keskkonna kaudu.

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kandes 18a on
kehtestatud keeld viia turule elavhõbedat sisaldavaid
meditsiinilisi termomeetreid ning muid elavhõbedat sisal
davaid üldsusele müügiks ette nähtud mõõteseadmeid
ning nõutakse komisjonilt ülevaadet tervishoius kasuta
miseks ning kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ette
nähtud, elavhõbedaga sfügmomanomeetrite ja muude
mõõteseadmete usaldusväärsetest ja ohutumatest ning
tehniliselt ja majanduslikult otstarbekatest alternatiividest.
Nimetatud ülevaate põhjal või niipea kui saab kättesaa
davaks uus teave elavhõbedaga sfügmomanomeetrite ja
muude elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete usaldus
väärsete ja ohutumate alternatiivide kohta, palutakse
komisjonil esitada vajaduse korral õigusloomega seotud
ettepanek nimetatud kandes kehtestatud piirangute laien
damiseks tervishoius kasutatavatele ning kutsealaseks ja
tööstuslikuks kasutuseks ette nähtud sfügmomanomeetri
tele ja muudele mõõteseadmetele, et järk-järgult lõpetada
elavhõbeda kasutamine mõõteseadmetes, niipea kui see
on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas.

Kättesaadavaks on saanud alternatiivsed mõõteseadmed,
mis ei sisalda elavhõbedat, ning nende kasutamisega seos
tatakse oluliselt väiksemat ohtu, kui elavhõbedaga
mõõteseadmete kasutamine põhjustab tervisele ja kesk
konnale.
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liidu tasandi meetmeks, mis aitaks vähendada kindlaks
tehtud riske nii, et sotsiaal-majanduslik kasu ja kulu
oleksid tasakaalus.

(17)

Kemikaaliamet on riskihindamise komitee ja sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee arvamused esitanud
komisjonile.

(20)
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Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud
komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt
käesoleva määruse lisale.

(18)

(19)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt
muuta.

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, et asja
omased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid
käesolevas määruses sätestatud meetmete järgimiseks.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 10. aprillist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 19. september 2012
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kannet 18a muudetakse järgmiselt:
1) punkt 4 jäetakse välja;
2) lisatakse punktid 5–8:
„5.
Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutuseks ette
nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:
a) baromeetrid;
b) hügromeetrid;
c) manomeetrid;
d) sfügmomanomeetrid;
e) koos pletüsmograafidega kasutatavad tensoandurid;
f) tensiomeetrid;
g) termomeetrid ja muud mitteelektrilised termomeetrid.
Piirangut kohaldatakse ka selliste punktides a–g nimetatud mõõteseadmete suhtes, mis
viiakse turule tühjalt, kui need on ette nähtud täitmiseks elavhõbedaga.
6.

Punktiga 5 kehtestatud piirangut ei kohaldata:

a) sfügmomanomeetrite suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks:
i) epidemioloogilistes uuringutes, mis on käimas järgmisel kuupäeval: 10. oktoobril
2012;
ii) võrdlusstandarditena elavhõbedavabade sfügmomanomeetrite kliinilise validee
rimise uuringutes;
b) termomeetrite suhtes, mille ainus kasutusviis on katsetes, mida tehakse vastavalt
elavhõbetermomeetrite kasutamist nõudvatele standarditele, kuni 10. oktoobrini
2017;
c) elavhõbeda kolmikpunkti rakkude suhtes, mida kasutatakse plaatinatakistustermo
meetrite kalibreerimiseks.
7.
Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ette
nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:
a) elavhõbepüknomeetrid;
b) elavhõbedaga mõõteseadmed pehmenemispunkti kindlaksmääramiseks.
8.

Punktidega 5 ja 7 kehtestatud piiranguid ei kohaldata:

a) mõõteseadmete suhtes, mis on 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;
b) mõõtmeseadmete suhtes, mis on ette nähtud eksponeerimiseks avalikel näitustel
kultuurilisel ja ajaloolisel eesmärgil.”

20.9.2012

