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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen van 
bepaalde kwikhoudende meettoestellen
(5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0069)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0218/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

1 Aangenomen teksten van 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat het grootste deel van de amendementen 
die het Europees Parlement op 14 november 2006 heeft aangenomen. Het komt in feite 
overeen met de tekst op basis waarvan de Raad, na overleg met de rapporteur en de 
schaduwrapporteurs, had aangeboden tot een afronding van de wetgevingsprocedure in eerste 
lezing te komen.

Het belangrijkste verschil tussen het standpunt van het Parlement en het gemeenschappelijk 
standpunt betreft het gebruik van kwik in barometers. Terwijl het Parlement op dit punt voor 
een volledige ontheffing heeft gestemd, stelt de Raad een tijdelijke ontheffing van twee jaar 
vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor. Het verbod zou bovendien alleen van 
toepassing zijn op nieuwe kwikbarometers, terwijl de barometers die nog in gebruik zijn en op 
de tweedehandsmarkt worden verhandeld nog altijd zouden kunnen worden verkocht, 
gerepareerd en onderhouden.

Er zijn in de EU maar een paar fabrikanten van kwikbarometers, voornamelijk KMO's in het 
VK, België en Nederland. Alternatieve traditionele barometers zonder kwik worden nu reeds 
verkocht in het VK.

De rapporteur is van mening dat, gezien de uiterst gevaarlijke eigenschappen van kwik en van 
het veel grotere volume kwik in traditionele barometers vergeleken met bijvoorbeeld 
koortsthermometers, de door de Raad voorgestelde oplossing om een tijdelijke ontheffing toe 
te kennen om fabrikanten van traditionele barometers de gelegenheid te geven zich aan de 
nieuwe situatie aan te passen een evenwichtig compromis vormt. Om deze reden beveelt zij 
aan om het gemeenschappelijk standpunt zonder wijzigingen goed te keuren.
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