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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on 
tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista 
rajoituksista
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5665/2007 – C6-0064/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0069)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2007),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Hyväksytyt tekstit, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty useimmat Euroopan parlamentin 14. marraskuuta 
2006 hyväksymät tarkistukset. Yhteinen kanta vastaa itse asiassa tekstiä, jonka neuvosto, 
esittelijän ja varjoesittelijän käymien keskustelujen jälkeen, ilmoitti voivansa hyväksyä, jotta 
lainsäädäntömenettely saadaan päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Parlamentin kannan ja yhteisen kannan välinen suurin ero koskee elohopean käyttöä 
ilmapuntareissa. Parlamentti äänesti täydellisen poikkeuksen puolesta, kun taas neuvosto 
ehdottaa tilapäistä poikkeusta, jota sovelletaan kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen. 
Kielto koskisi joka tapauksessa vain uusia elohopeaa sisältäviä ilmapuntareita, kun taas jo 
käytössä olevia ja käytettyjen tavaroiden markkinoilla olevia ilmapuntareita voitaisiin 
edelleen myydä, korjata ja huoltaa.

EU:ssa on vain muutamia elohopeaa sisältävien ilmapuntarien valmistajia. Useimmat 
valmistajista ovat pk-yrityksiä ja sijaitsevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa tai 
Alankomaissa. Vaihtoehtoisia perinteisiä ilmapuntareita, jotka eivät sisällä elohopeaa,
myydään jo Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Esittelijä katsoo, että koska elohopealla on hyvin vaarallisia ominaisuuksia ja koska 
perinteisissä ilmapuntareissa on paljon suurempi määrä elohopeaa kuin esimerkiksi 
kuumemittareissa, neuvoston ehdottama ratkaisu tilapäisen poikkeuksen myöntämisestä, jotta 
perinteisten ilmapuntarien valmistajat saavat aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen, on 
tasapuolinen kompromissi. Esittelijä suosittelee siksi, että yhteinen kanta hyväksytään 
tarkistuksitta.


