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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 847/2012
z dne 19. septembra 2012
o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede živega srebra
(Besedilo velja za EGP)

zdravstvenega varstva, zlasti sfigmomanometre, ter za
druge strokovne in industrijske uporabe.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(3)

Svet je večkrat potrdil svojo zavezanost splošnemu cilju
varstva zdravja ljudi in okolja pred izpusti živega srebra
in njegovih spojin z znižanjem in, kjer je izvedljivo,
končno odpravo svetovnih izpustov antropogenega
živega srebra v zrak, vodo in zemljo. V zvezi s tem je
Svet poudaril, da bi morali izdelke z dodanim živim
srebrom, namesto katerih že obstajajo druge izvedljive
možnosti, čim prej in v največji možni meri začeti opuš
čati; dokončni cilj je umik vseh izdelkov z dodanim
živim srebrom, pri čemer je treba ustrezno upoštevati
tehnične in gospodarske razmere ter potrebe po znan
stvenih raziskavah in razvoju (4).

(4)

Živo srebro in njegove spojine so za ljudi, ekosisteme in
prostoživeče živali zelo strupeni. Visoki odmerki živega
srebra so lahko smrtno nevarni za ljudi, vendar pa lahko
imajo tudi sorazmerno nizki odmerki resne škodljive
učinke na razvoj živčnega sistema in so povezani z
morebitnimi škodljivimi učinki na srčnožilni, imunski
in reproduktivni sistem. Šteje se, da je živo srebro
obstojno onesnaževalo na svetovni ravni, ki v različnih
oblikah kroži med zrakom, vodo, usedlinami, zemljo in
živimi organizmi. V okolju se lahko spremeni v metil
živo srebro, svojo najbolj strupeno pojavno obliko.
Koncentracija metil živega srebra se povečuje zlasti v
prehranjevalni verigi vodnih ekosistemov, zato so
skupine prebivalstva in prostoživečih živali, ki zaužijejo
veliko količino rib in morskih sadežev, še posebej ogro
žene. Metil živo srebro hitro prehaja placentno pregrado
in krvno-možgansko pregrado ter že pred rojstvom ovira
duševni razvoj otroka, zaradi česar je izpostavljenost
žensk v rodni dobi in otrok zelo problematična. Živo

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parla
menta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalva
ciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi
Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (1), ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu
o strategiji Skupnosti za živo srebro (2) poudarila, da je
treba znižati stopnje živega srebra v okolju in zmanjšati
izpostavljenost ljudi, ter med drugim kot cilje predlagala
zmanjšanje dajanja živega srebra v promet z zmanjša
njem ponudbe in povpraševanja, zmanjšanje emisij
živega srebra in zaščito pred emisijami živega srebra.

(2)

Komisija je leta 2010 revidirala strategijo in v Sporočilu
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o reviziji stra
tegije Skupnosti za živo srebro (3) navedla, da bo nada
ljevala delo na področju razširitve veljavnih tržnih
omejitev za nekatere merilne naprave, ki vsebujejo živo
srebro, na dodatne naprave, ki se uporabljajo v sektorju

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) COM(2005) 20 konč.
(3) COM(2010) 723 konč.

(4) Sklepi Sveta z dne 15. marca 2011 „Revizija strategije Skupnosti za
živo srebro“, z dne 4. decembra 2008 „Reševanje svetovnih izzivov
glede živega srebra“ in z dne 24. junija 2005 „Strategija Skupnosti
za živo srebro“.
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srebro in produkti, ki nastajajo pri njegovi razgradnji,
zlasti metil živo srebro, povzročajo enako skrb kot snovi,
ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
(„PBT“) ter imajo lastnosti prenosa na dolge razdalje.

(5)

(6)

Merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, se v Evropi
široko uporabljajo, kar pomeni, da je izpust živega srebra
v okolje možen v celotni življenjski dobi teh naprav, s
čimer prispevajo k celotni količini emisij živega srebra in
posledično k izpostavljenosti ljudi in drugih živih bitij
prek okolja.

Vnos 18a Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006
določa prepoved dajanja na trg živosrebrnih termome
trov za merjenje telesne temperature in drugih merilnih
naprav, ki vsebujejo živo srebro, namenjenih za prodajo
širši javnosti, in od Komisije zahteva, da pregleda razpo
ložljivost zanesljivih varnejših nadomestnih rešitev, ki so
tehnično in ekonomsko izvedljive, za sfigmomanometre,
ki vsebujejo živo srebro, ter druge merilne naprave v
zdravstvenem varstvu ter drugi strokovni in industrijski
uporabi. Od Komisije se na podlagi tega pregleda ali
kakor hitro bodo na voljo novi podatki o zanesljivih
varnejših nadomestnih rešitvah za sfigmomanometre ter
druge merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, po
potrebi zahteva, da predstavi zakonodajni predlog, s
katerim bi se omejitve iz navedenega vnosa razširile na
sfigmomanometre in druge merilne naprave v zdrav
stvenem varstvu ter drugi strokovni in industrijski
uporabi, z namenom, da se živo srebro v merilnih
napravah postopoma opusti, ko bo to tehnično in
ekonomsko izvedljivo.

(7)

Komisija je Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) poslala poročilo o reviziji, ki je teme
ljilo na znatni količini novih zbranih informacij, in od
Agencije zahtevala, da v skladu s členom 69 Uredbe (ES)
št. 1907/2006 pripravi dokumentacijo, ki je v skladu z
zahtevami iz Priloge XV k navedeni uredbi.

(8)

Agencija je pripravila dokumentacijo, ki predlaga
omejitev živega srebra v naslednjih merilnih napravah,
ki se uporabljajo za industrijske in strokovne (vključno
z zdravstvenim varstvom) namene: barometri, higrometri,
manometri, sfigmomanometri, ki vsi vsebujejo živo
srebro, pripomočki za merjenje napetosti za uporabo s
pletismografi, tenziometri, termometri in druge neelek
trične termometrske naprave, živosrebrne merilne
naprave za določitev zmehčišča in živosrebrni piknome
tri. Dokumentacija kaže, da je treba sprejeti ukrep na
ravni Unije, da se obravnava tveganje za zdravje ljudi
in okolja, ki ga predstavlja uporaba živega srebra v teh
merilnih napravah.

(9)

Zdaj so na voljo alternativne merilne naprave, ki ne
vsebujejo živega srebra, z njimi povezano tveganje za
zdravje pa je znatno nižje od zdravstvenega in okoljskega
tveganja, ki ga predstavljajo merilne naprave, ki vsebujejo
živo srebro.
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(10)

Pri tekočih epidemioloških študijah, pri katerih se upora
bljajo živosrebrovi sfigmomanometri, se merilna metoda
ne bi smela spremeniti, zato je treba do zaključka teh
študij odobriti odstopanje. Pri sfigmomanometrih, ki se
uporabljajo kot referenčni standard za potrjevanje naprav
brez živega srebra, ni bilo mogoče določiti časa, potreb
nega, da se razvijejo in kot referenčni standard priznajo
nadomestne rešitve brez živega srebra, zato mora biti
odstopanje za te naprave brez časovne omejitve.

(11)

Pri termometrih, namenjenih izključno za opravljanje
preskusov v skladu s standardi, ki zahtevajo uporabo
živosrebrovih termometrov, je potrebno določeno
obdobje za spremembo navedenih standardov, zato je
treba odobriti odstopanje za obdobje 5 let. Glede na
to, da je živo srebro potrebno kot referenčna točka v
mednarodni temperaturni lestvici iz leta 1990, je treba
odobriti odstopanje brez časovne omejitve tudi za
posode za merjenje trojne točke živega srebra, ki se
uporabljajo za umerjanje platinskih uporovnih termome
trov.

(12)

Pri porozimetrih, živosrebrovih elektrodah, ki se upora
bljajo v voltametriji, in živosrebrovih sondah, ki se
uporabljajo za določanje napetosti kapacitivnosti, izved
ljive nadomestne rešitve še niso na voljo, zato se za te
merilne naprave omejitev ne predlaga.

(13)

Odobriti je treba odstopanje, da se omogočita prodaja in
nakup starih živosrebrnih merilnih naprav z zgodovinsko
vrednostjo, ki se lahko obravnavajo kot starine ali
kulturne dobrine. Vnos 18a Priloge XVII k Uredbi (ES)
št. 1907/2006 omogoča dajanje na trg merilnih naprav,
ki vsebujejo živo srebro, namenjenih za prodajo širši
javnosti, razen termometrov za merjenje telesne tempe
rature, če so bile 3. oktobra 2007 starejše od 50 let.
Zaradi jasnosti je treba isto merilo starosti uporabiti pri
izjemah glede starih merilnih naprav, ki se uporabljajo za
industrijske in strokovne namene (vključno z zdrav
stvenim varstvom).

(14)

Odobriti je treba tudi odstopanje za merilne naprave,
namenjene za razstave v kulturne ali zgodovinske
namene, vključno s tistimi, ki 3. oktobra 2007 še niso
bile stare 50 let, a imajo zgodovinsko in kulturno vred
nost.

(15)

V svojem mnenju z dne 8. junija 2011 je Odbor za
oceno tveganja Agencije menil, da je predlagana omejitev
najprimernejši ukrep na ravni celotne Unije za obravnavo
ugotovljenih tveganj v smislu učinkovitosti pri zmanjše
vanju tveganj.

(16)

V svojem mnenju z dne 15. septembra 2011 je Odbor za
socialno-ekonomsko analizo menil, da je predlagana
omejitev najprimernejši ukrep na ravni celotne Unije za
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obravnavo ugotovljenih tveganj v smislu sorazmernosti
socialno-ekonomskih koristi in socialno-ekonomskih
stroškov.

(20)

L 253/3

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora,
ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št.
1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
(17)

(18)

(19)

Agencija je Komisiji predložila mnenji Odbora za oceno
tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo.

Uredbo Sveta (ES) št. 1907/2006 je zato treba ustrezno
spremeniti.

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zain
teresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni
za uskladitev z ukrepi iz te uredbe.

Člen 1
Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Uporablja se od 10. aprila 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. septembra 2012
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se vnos 18a spremeni:
1. odstavek 4 se črta.
2. dodajo se odstavki 5 do 8:
„5.
Naslednje merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, namenjene za industrijsko in
strokovno uporabo, se ne smejo dati na trg po 10. aprilu 2014:
(a) barometri;
(b) higrometri;
(c) manometri;
(d) sfigmomanometri;
(e) pripomočki za merjenje napetosti za uporabo s pletismografi;
(f) tenziometri;
(g) termometri in druge neelektrične termometrske naprave.
Omejitev se uporablja tudi za merilne naprave iz točk (a) do (g), ki so na trg dane
prazne, če so namenjene za napolnitev z živim srebrom.
6.

Omejitev iz odstavka 5 se ne uporablja za:

(a) sfigmomanometre, ki se uporabljajo:
(i) pri epidemioloških študijah, ki potekajo dne 10. oktobra 2012;
(ii) kot referenčni standardi v študijah kliničnega preverjanja sfigmomanometrov
brez živega srebra;
(b) termometre, ki so namenjeni izključno za izvajanje poskusov v skladu s standardi, ki
zahtevajo uporabo živosrebrnih termometrov do 10. oktobra 2017;
(c) posode za merjenje trojne točke živega srebra, ki se uporabljajo za umerjanje platin
skih uporovnih termometrov.
7.
Naslednje merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, namenjene za industrijsko in
strokovno uporabo, se ne smejo dati na trg po 10. aprilu 2014:
(a) živosrebrni piknometri;
(b) živosrebrne merilne naprave za določitev zmehčišča.
8.

Omejitve iz odstavkov 5 in 7 se ne uporabljajo za:

(a) merilne naprave, ki so bile 3. oktobra 2007 starejše od 50 let;
(b) merilne naprave, namenjene za javne razstave v kulturne in zgodovinske namene.“
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