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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for 
markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (5665/2007 – C6-0064/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0069)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2007),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Vedtagne tekster af 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Rådets fælles holdning omfatter størstedelen af de ændringsforslag, der blev vedtaget af 
Parlamentet den 14. november 2006. Den svarer faktisk til den tekst, som Rådet havde tilbudt 
at afslutte lovgivningsproceduren ved førstebehandlingen med efter drøftelse med ordføreren 
og skyggeordførerne.

Den største forskel mellem Parlamentets holdning og den fælles holdning vedrører brugen af 
kviksølv i barometre. Parlamentet stemte for en fuld undtagelse i forbindelse med dette 
spørgsmål, mens Rådet foreslog en tidsbegrænset undtagelse på to år fra direktivets 
ikrafttrædelse. Forbuddet vil under alle omstændigheder kun gælde for nye 
kviksølvbarometre, mens de barometre, der allerede anvendes, og dem, der anvendes på 
brugtmarkedet, stadig kan sælges, repareres eller vedligeholdes.

Der er kun få producenter af kviksølvbarometre i EU, hovedsageligt SMV’er i Det Forenede 
Kongerige, Belgien og Nederlandene. Kviksølvfrie alternativer til traditionelle barometre 
sælges allerede i Det Forenede Kongerige.

Ordføreren mener, at Rådets foreslåede løsning med at indrømme en midlertidig undtagelse 
for at give producenterne af traditionelle barometre mulighed for at tilpasse sig den nye 
situation er et afbalanceret kompromis set i lyset af kviksølvs meget sundhedsfarlige 
egenskaber og den langt større mængde af kviksølv i traditionelle barometre sammenholdt 
med f.eks. termometre til måling af feber. Ordføreren henstiller derfor, at man godkender den
fælles holdning uden ændringer.


