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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate 
elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega
(5665/1/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (5665/1/2007 – C6-0114/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0069)2 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0218/2007),

1. kiidab ühise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste 
nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga 
selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastuvõetud tekstid, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 ELTs seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

Nõukogu ühine seisukoht sisaldab enamikku Euroopa Parlamendi poolt 14. novembril 2006. 
aastal vastu võetud muudatusettepanekuid ning vastab tegelikult tekstile, mille suhtes 
nõukogu avaldas, pärast arutelusid raportööri ja variraportööridega, valmisolekut lõpetada 
õiguslik menetlus esimesel lugemisel.

Peamine erinevus parlamendi seisukoha ja ühise seisukoha vahel puudutab elavhõbeda 
kasutamist baromeetrites. Parlament hääletas selles küsimuses täieliku erandi poolt, samas kui 
nõukogu teeb ettepaneku kehtestada ajaliselt piiratud erand kaheks aastaks pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Keeld kehtiks igal juhul vaid uutele elavhõbedabaromeetritele, juba 
kasutuses olevaid ja edasimüügiks pakutavaid tooteid võib jätkuvalt müüa, parandada ja 
hooldada.

ELis on vaid mõned üksikud elavhõbedabaromeetrite tootjad, peamiselt Ühendkuningriigis, 
Belgias ja Hollandis asuvad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Alternatiivseid 
elavhõbedat mitte sisaldavaid baromeetreid müüakse juba Ühendkuningriigis. 

Raportöör on veendunud, et elavhõbeda väga ohtlike omaduste ja tunduvalt suurema 
elavhõbedakoguse tõttu traditsioonilistes baromeetrites võrreldes näiteks meditsiiniliste 
termomeetritega, on nõukogu pakutud lahendus lubada ajutist erandit, mis võimaldaks 
traditsiooniliste baromeetrite tootjatel uue olukorraga kohaneda, tasakaalustatud kompromiss. 
Seega soovitab ta ühise seisukoha heakskiitmist muudatusettepanekuta.
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