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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 847/2012
(2012. gada 19. septembris),
ar ko attiecībā uz dzīvsudrabu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

cēm, kuras izmanto veselības aprūpes sektorā, jo īpaši uz
sfigmomanometriem un citām profesionāla un rūpnie
ciska lietojuma ierīcēm.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimi
kāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru,
groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK)
Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī
Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu
91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un
Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

(3)

Padome vairākkārt ir apstiprinājusi apņemšanos īstenot
vispārējo mērķi par cilvēku veselības un vides aizsardzību
no dzīvsudraba un tā savienojumu emisijām, visā pasaulē
līdz minimumam samazinot un, ja vien iespējams,
pavisam novēršot antropogēnās dzīvsudraba emisijas
gaisā, ūdenī un augsnē. Šajā saistībā Padome uzsvēra,
ka, lai sasniegtu mērķi par visu dzīvsudrabu saturošo
ražojumu izņemšanu no aprites, dzīvsudrabu saturošie
ražojumi, kuriem ir pieejamas alternatīvas, būtu pēc
iespējas ātrāk un pilnīgāk jāizņem no aprites, attiecīgi
ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos apstākļus un
nepieciešamību veikt zinātnisko izpēti un nodrošināt
attīstību (4).

(4)

Dzīvsudrabs un tā savienojumi cilvēkiem, ekosistēmām
un dzīvajai dabai ir ļoti toksiski. Lielās devās dzīvsudrabs
cilvēkam var būt nāvējošs, bet arī salīdzinoši mazas devas
var radīt nopietnu un nelabvēlīgu ietekmi uz neiroloģisko
attīstību, kā arī ir pierādīta dzīvsudraba kaitīgā ietekme
uz sirds un asinsvadu sistēmu, imūnsistēmu un reproduk
tīvo sistēmu. Dzīvsudrabs tiek uzskatīts par noturīgu
globālu piesārņotāju, kas dažādās formās cirkulē starp
gaisu, ūdeni, nogulumiežiem, augsni, kā arī floru un
faunu. Vidē tas var pārveidoties metildzīvsudrabā, kas ir
tā toksiskākā forma. Metildzīvsudrabs var bioloģiski
uzkrāties ūdenī esošajā barības ķēdē, tādējādi īpaši
apdraudot cilvēkus un savvaļas dzīvniekus, kas patērē
daudz zivju un jūras produktu. Metildzīvsudrabs viegli
pārvar gan placentas, gan asins – smadzeņu barjeru, kā
rezultātā var tikt kavēta prāta spēju attīstība pat pirms

tā kā:

(1)

Komisija paziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam
“Kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu” (2) norādīja,
ka ir jāsamazina dzīvsudraba līmenis vidē un draudi
cilvēku veselībai, un ierosināja noteikt mērķus – cita
starpā samazināt dzīvsudraba lietošanu sabiedrībā, sama
zinot piedāvājumu un pieprasījumu, samazināt dzīvsud
raba emisijas un palielināt aizsardzību pret dzīvsudraba
iedarbību.

(2)

Šī stratēģija tika pārskatīta 2010. gadā Komisijas Paziņo
jumā Eiropas Parlamentam un Padomei par Kopienas
stratēģijas pārskatīšanu attiecībā uz dzīvsudrabu (3), kurā
Komisija apstiprināja, ka tiks turpināts darbs, lai pastā
vošos tirdzniecības ierobežojumus atsevišķām mērierī
cēm, kas satur dzīvsudrabu, attiecinātu arī uz citām ierī

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) COM(2005) 20 galīgā redakcija.
(3) COM(2010) 723 galīgā redakcija.

(4) Padomes secinājumi “Pārskats par Kopienas stratēģiju attiecībā uz
dzīvsudrabu” (2011. gada 15. marts), “Pasaules mēroga dzīvsudraba
problēmu risināšana” (2008. gada 4. decembris) un “Par Kopienas
stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu” (2005. gada 24. jūnijs).
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dzimšanas, tādējādi vislielākās bažas radot par iedarbību
uz sievietēm reproduktīvā vecumā un bērniem. Dzīvsud
rabs un tā noārdīšanās produkti, galvenokārt metildzīv
sudrabs, rada līdzīgas bažas kā noturīgas, bioakumula
tīvas un toksiskas vielas (PBT), un tas var izplatīties lielos
attālumos.

(5)

(6)

Dzīvsudraba mērierīces tiek plaši izmantotas visā Eiropā,
kas palielina iespējamību, ka dzīvsudrabs var nonākt vidē
jebkurā šo ierīču aprites cikla posmā, kā arī palielina
dzīvsudraba emisiju kopējo apjomu, tādējādi veicinot arī
tā iedarbību uz cilvēkiem un citām sugām vidē.

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 18.a ierakstā
ir paredzēts aizliegums laist tirgū ķermeņa temperatūras
termometrus, kuri satur dzīvsudrabu, kā arī citas dzīvsud
rabu saturošas mērierīces, kuras paredzētas pārdošanai
plašam patērētāju lokam, un noteikts, ka Komisija
pārbauda, vai ir pieejamas uzticamas drošākas alternatī
vas, kuras ir tehniski un ekonomiski iespējams ieviest
lietošanā dzīvsudrabu saturošu sfigmomanometru un
citu veselības aprūpē izmantoto mērierīču, kā arī citu
profesionāla un rūpnieciska lietojuma ierīču vietā. Pama
tojoties uz šo pārbaudi vai tiklīdz ir pieejama jauna infor
mācija par uzticamām drošākām alternatīvām sfigmoma
nometriem un citām dzīvsudrabu saturošām mērierīcēm,
Komisijai vajadzības gadījumā jāiesniedz tiesību akta
priekšlikums, lai minētajā ierakstā paredzētos ierobežo
jumus attiecinātu arī uz sfigmomanometriem un citām
veselības aprūpē izmantotām mērierīcēm, un uz citām
profesionāla un rūpnieciska lietojuma ierīcēm, lai pakā
peniski pārstātu lietot dzīvsudrabu saturošas mērierīces,
līdzko tas būs tehniski un ekonomiski īstenojams.

(7)

Pamatojoties uz nozīmīgo jaunās iegūtās informācijas
apjomu, Komisija nosūtīja Eiropas Ķimikāliju aģentūrai
(turpmāk “aģentūra”) pārskata ziņojumu un lūdza tai
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. pantam saga
tavot dokumentāciju, kas atbilst minētās regulas XV pieli
kuma prasībām.

(8)

Aģentūra ir sagatavojusi dokumentāciju, ierosinot iero
bežot dzīvsudraba izmantošanu turpmāk minētajās
rūpnieciska un profesionāla lietojuma (tostarp veselības
aprūpes lietojuma) mērierīcēs: dzīvsudrabu saturošos
barometros, hidrometros, manometros, sfigmomanomet
ros, spriedzes mērinstrumentos, ko izmanto kopā ar
pletizmogrāfiem, tenzometros, termometros un citās
neelektriskās ierīcēs, ar kurām mēra temperatūru, kā arī
dzīvsudraba mērierīcēs, ar kurām nosaka mīkstināšanās
punktu, un dzīvsudraba piknometros. Dokumentācija
liecina, ka tā apdraudējuma novēršanai, ko cilvēku vese
lībai un videi rada dzīvsudraba izmantošana minētajās
mērierīcēs, ir vajadzīga Savienības mēroga rīcība.

(9)

Ir kļuvušas pieejamas alternatīvas dzīvsudrabu nesatu
rošas mērierīces, kuras rada ievērojami mazāku apdrau
dējumu veselībai un videi nekā dzīvsudraba mērierīces.
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(10)

Patlaban notiekošajos epidemioloģiskajos pētījumos,
kuros izmanto dzīvsudraba sfigmomanometrus, mērī
jumu metode nebūtu jāmaina, un tāpēc līdz šo pētījumu
pabeigšanai tiem būtu jāpiemēro izņēmums. Attiecībā uz
sfigmomanometriem, kurus izmanto kā atsauces stan
dartu dzīvsudrabu nesaturošu ierīču apstiprināšanā, nebija
iespējams noteikt laiku, kāds vajadzīgs dzīvsudrabu nesa
turošu alternatīvu izstrādāšanai un atzīšanai, tāpēc šīm
ierīcēm būtu jāpiemēro izņēmums, nenosakot termiņu.

(11)

Attiecībā uz termometriem, kurus paredzēts izmantot
vienīgi testos, kuros saskaņā ar standartiem jāizmanto
dzīvsudraba termometri, ir vajadzīgs laiks šo standartu
grozīšanai, tāpēc izņēmums būtu jāpiemēro piecus gadus.
Tā kā dzīvsudrabs ir vajadzīgs kā atsauces punkts 1990.
gada Starptautiskajā temperatūru skalā, izņēmums, neno
sakot termiņu, būtu jāpiemēro arī dzīvsudraba trīskāršā
punkta kamerām, kuras izmanto platīna pretestības
termometru kalibrēšanai.

(12)

Porozimetru, dzīvsudraba elektrodu, ko izmanto voltam
perometrijā, un kapacitatīvā sprieguma mērījumos izman
tojamo dzīvsudraba taustu gadījumā piemērotas alterna
tīvas vēl nav pieejamas, tāpēc ierobežojumi šīm mērie
rīcēm netiek noteikti.

(13)

Būtu jāpiemēro izņēmums, lai būtu atļauts pirkt un
pārdot vecas, vēsturiski vērtīgas dzīvsudraba mērierīces,
kuras var uzskatīt par antikvāriem vai kultūras priekš
metiem. Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma
18.a ierakstā ir atļauts laist tirgū dzīvsudrabu saturošas
mērierīces, kuras paredzētas pārdošanai plašam patērētāju
lokam, izņemot ķermeņa temperatūras termometrus, ja
šīs mērierīces 2007. gada 3. oktobrī ir vairāk nekā 50
gadus vecas. Skaidrības nolūkā tādi paši kritēriji būtu
jāparedz arī attiecībā uz izņēmumu, ko piemēro vecām
rūpnieciska un profesionāla lietojuma (tostarp veselības
aprūpes lietojuma) mērierīcēm.

(14)

Izņēmums būtu jāpiemēro arī mērierīcēm, kuras izstāda
kultūras un vēstures priekšmetu izstādēs, tostarp tādām
mērierīcēm, kas 2007. gada 3. oktobrī vēl nebija 50
gadus vecas, bet kurām tomēr ir vēsturiska un kulturāla
vērtība.

(15)

Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja 2011. gada
8. jūnijā pieņēma atzinumu par ierosināto ierobežojumu,
kuru tā uzskatīja par efektivitātes ziņā vispiemērotāko
Savienības mēroga pasākumu noteikto apdraudējumu
mazināšanai.

(16)

Aģentūras Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja
2011. gada 15. septembrī pieņēma atzinumu par
ierosināto ierobežojumu, kuru tā uzskatīja par sociāleko
nomisko ieguvumu un sociālekonomisko izdevumu

20.9.2012.

(17)
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proporcionalitātes ziņā vispiemērotāko Savienības
mēroga pasākumu noteikto apdraudējumu mazināšanai.

(20)

Aģentūra Komisijai ir iesniegusi Riska novērtēšanas komi
tejas un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas atzi
numus.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
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Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko
sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1907/2006 133. pantu,

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar
šīs regulas pielikumu.

(18)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(19)

Ir lietderīgi noteikt pamatotu termiņu, lai attiecīgās iein
teresētās personas varētu veikt pasākumus, kas vajadzīgi
šajā regulā noteikto pasākumu ievērošanai.

2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2014. gada 10. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. septembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 18.a ierakstu groza šādi:
1) ieraksta 4. punktu svītro;
2) pievieno šādu 5. līdz 8. punktu:
“5.
Pēc 2014. gada 10. aprīļa nedrīkst laist tirgū šādas rūpnieciska un profesionāla
lietojuma mērierīces, kuras satur dzīvsudrabu:
a) barometrus;
b) hidrometrus;
c) manometrus;
d) sfigmomanometrus;
e) spriedzes mērinstrumentus, ko izmanto kopā ar pletizmogrāfiem;
f) tenzometrus;
g) termometrus un citas neelektriskas ierīces, ar kurām mēra temperatūru.
Šāds ierobežojums attiecas arī uz tādām a) līdz g) apakšpunktā minētajām mērierīcēm,
kuras laiž tirgū tukšas, ja tās ir paredzētas uzpildīšanai ar dzīvsudrabu.
6.

Ierobežojums, kas minēts 5. punktā, neattiecas uz:

a) sfigmomanometriem, kurus izmanto:
i) epidemioloģiskajos pētījumos, kuri vēl nav pabeigti 2012. gada 10. oktobrī;
ii) kā atsauces standartu dzīvsudrabu nesaturošu sfigmomanometru klīniskos apstip
rināšanas pētījumos;
b) termometriem, kurus paredzēts izmantot testos saskaņā ar standartiem, kuros
noteikts, ka ir jāizmanto dzīvsudraba termometri, līdz 2017. gada 10. oktobrim;
c) dzīvsudraba trīskāršā punkta kamerām, kuras izmanto platīna pretestības termometru
kalibrēšanai.
7.
Pēc 2014. gada 10. aprīļa nedrīkst laist tirgū šādas profesionāla un rūpnieciska
lietojuma mērierīces, kuras satur dzīvsudrabu:
a) dzīvsudraba piknometrus;
b) dzīvsudraba mērierīces, ar kurām nosaka mīkstināšanās punktu.
8.

Ierobežojumi, kas paredzēti 5. un 7. punktā, neattiecas uz:

a) mērierīcēm, kas 2007. gada 3. oktobrī ir vairāk nekā 50 gadus vecas;
b) mērierīcēm, kuras izstāda kultūras un vēstures priekšmetu izstādēs.”

20.9.2012.

