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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh 
určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (5665/2007 – C6-0064/2006),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0069)2

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2007),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Texty přijaté, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Společný postoj Rady obsahuje většinu z pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem dne 
14. listopadu 2006. Odpovídá textu, na jehož základě Rada po diskusích s zpravodajkou a se 
stínovými zpravodaji navrhla uzavřít legislativní postup v prvním čtení.

Postoje Parlamentu a Rady se lišily hlavně v otázce používání rtuti v barometrech. Zatímco 
Parlament hlasoval v této otázce pro plnou výjimku, Rada navrhuje dočasnou výjimku v délce 
dvou let po vstupu směrnice v platnost.  Zákaz by se ostatně v každém případě vztahoval 
pouze na nové rtuťové barometry, zatímco barometry, které jsou nyní používány a které jsou 
dostupné jako použité zboží, by mohly být nadále prodávány, opravovány a udržovány. 

V EU je jen málo výrobců rtuťových barometrů; jedná se převážně o MSP ve Spojeném 
království, Belgii a Nizozemsku. Alternativní barometry neobsahující rtuť se již nyní 
prodávají ve Spojeném království. 

Zpravodajka je přesvědčena o tom, že s ohledem na vysoce nebezpečné vlastnosti rtuti a na to, 
že v barometrech se nachází mnohem více rtuti než například v lékařských teploměrech, je 
navrhované řešení Rady udělit výrobcům tradičních barometrů dočasnou výjimkou, aby se 
mohli přizpůsobit nové situaci, vyváženým kompromisem. Navrhuje proto schválit společný 
postoj beze změn. 


