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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων 
οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5665/2007 – C6-0064/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0069)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την κοινή θέση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία 
με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κοινή θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις περισσότερες τροπολογίες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2006. Αντιστοιχεί, στην πράξη, στο 
κείμενο στο οποίο, σε συνέχεια των συζητήσεων με τον εισηγητή και τους σκιώδεις 
εισηγητές, το Συμβούλιο δήλωσε τη διαθεσιμότητά του για την περάτωση της νομοθετικής 
διαδικασίας σε πρώτη ανάγνωση.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της κοινής θέσης αφορά τη 
χρησιμοποίηση του υδραργύρου στα βαρόμετρα. Ενώ το Κοινοβούλιο εψήφισε υπέρ μιας 
πλήρους παρέκκλισης στο εν λόγω θέμα, το Συμβούλιο προτείνει μια χρονικά περιορισμένη 
παρέκκλιση δύο ετών μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Η κατάργηση σε κάθε περίπτωση θα 
εφαρμοζόταν μόνο στα νέα βαρόμετρα υδραργύρου, ενώ αυτά τα οποία ήδη 
χρησιμοποιούνται και ευρίσκονται ως μεταχειρισμένα στην αγορά, θα μπορούσαν να 
εξακολουθούν να πωλούνται, να επισκευάζονται και να συντηρούνται.

Υπάρχουν μόνο λίγοι κατασκευαστές βαρομέτρων υδραργύρου στην ΕΕ, κυρίως 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και την 
Ολλανδία. Εναλλακτικά παραδοσιακά βαρόμετρα τα οποία δεν έχουν υδράργυρο πωλούνται 
ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι, υπό το φως των ιδιαίτερα επικίνδυνων ιδιοτήτων του 
υδραργύρου και του ιδιαίτερα υψηλού ποσού υδραργύρου που περιέχεται στα παραδοσιακά 
βαρόμετρα σε σύγκριση, π.χ., με τα θερμόμετρα, η λύση που προτείνεται από το Συμβούλιο
να χορηγηθεί μια προσωρινή παρέκκλιση με σκοπό να επιτρέψει στους κατασκευαστές 
παραδοσιακών βαρομέτρων να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, είναι μια ισορροπημένη 
συμβιβαστική λύση. Ως εκ τούτου, προτείνει την έγκριση της κοινής θέσης χωρίς 
τροπολογίες.


