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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam 
tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu
(5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0069)1 per pirmąjį svarstymą2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0218/2007),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininke pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 2006 11 14 priimti tekstai, P6_TA(2006)0483.



PE 388.373v02-00 6/7 RR\671140LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Į Tarybos bendrąją poziciją įtraukta dauguma pakeitimų, kuriuos Europos Parlamentas priėmė 
2006 m. lapkričio 14 d. Iš esmės bendroji pozicija atitinka tekstą, kuriuo remdamasi Taryba, 
pasitarusi su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais, siūlė baigti teisėkūros procedūrą per pirmąjį 
svarstymą.

Svarbiausias Parlamento pozicijos ir bendrosios pozicijos skirtumas susijęs su gyvsidabrio 
naudojimu barometruose. Parlamentas balsavo už tai, kad šiuo klausimu būtų taikoma 
neribojama išimtis, o Taryba siūlo ribotos trukmės išimtį, kuri būtų taikoma dvejus metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo. Bet kuriuo atveju draudimas būtų taikomas tik naujiems gyvsidabrio 
barometrams, o jau naudojami ar naudotų prekių rinkoje esantys barometrai galėtų būti ir 
toliau parduodami, taisomi ir prižiūrimi.

Europos Sąjungoje yra tik keli gyvsidabrio barometrų gamintojai, daugiausia Jungtinėje 
Karalystėje, Belgijoje ir Nyderlanduose esančios mažos ir vidutinės įmonės. Jungtinėje 
Karalystėje jau šiuo metu parduodami alternatyvūs tradiciniai barometrai be gyvsidabrio.

Pranešėja mano, kad, turint mintyje labai pavojingas gyvsidabrio savybes ir tai, jog 
tradiciniuose barometruose gyvsidabrio kiekis daug didesnis negu, pvz., mažiau paplitusiuose 
termometruose, Tarybos siūlomas sprendimas suteikti laikiną išimtį, siekiant leisti tradicinių 
barometrų gamintojams prisitaikyti prie naujos padėties, yra interesų pusiausvyrą išlaikantis 
kompromisas. Todėl pranešėja rekomenduoja pritarti bendrajai pozicijai be pakeitimo.
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