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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\662632HU.doc 3/6 PE 388.373v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ........................................................................................................................6



PE 388.373v01-00 4/6 PR\662632HU.doc

HU



PR\662632HU.doc 5/6 PE 388.373v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos 
higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása 
tekintetében
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5665/2007 – C6-0064/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0069)1 vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára2,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden 
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 Elfogadott szövegek, 2006.11.14., P6_TA(2006)0483.
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INDOKOLÁS

A tanácsi közös álláspont az Európai Parlament által 2006. november 14-én elfogadott 
módosítások legtöbbjét tartalmazza. Tulajdonképpen megfelel annak a szövegnek, amellyel 
kapcsolatban a Tanács az előadóval és az árnyékelőadókkal folytatott megbeszélések után 
készséget mutatott a jogalkotási eljárás első olvasatban történő lezárására.

A Parlament álláspontja és a közös álláspont közötti fő különbség a higany 
légnyomásmérőkben történő használatára vonatkozik. Míg a Parlament az erre a kérdésre 
vonatkozó teljes eltérés mellett szavazott, a Tanács egy időben korlátozott, az irányelv 
hatálybalépésétől számított kétéves eltérést javasol. A tilalom mindenesetre csak az új 
higanyos légnyomásmérőkre lenne alkalmazandó, míg a már használatban és a másodlagos 
piacon lévőket továbbra is lehetne értékesíteni, javítani és karbantartani.

Az EU-ban csak néhány gyártó készít higanyos légnyomásmérőket, főként az Egyesült 
Királyságban, Belgiumban és Hollandiában található KKV-k.  Az Egyesült Királyságban már 
jelenleg is értékesítenek alternatív, higanymentes légnyomásmérőket. 

Az előadó úgy véli, hogy figyelemmel a higany nagyon veszélyes tulajdonságaira, és arra, 
hogy a hagyományos légnyomásmérőkben sokkal nagyobb mennyiségű higany van, mint 
például a lázmérőkben, a Tanács által javasolt, a hagyományos légnyomásmérőket készítő 
gyártók új helyzethez való alkalmazkodásának lehetővé tétele érdekében ideiglenes eltérés 
megadására irányuló megoldás kiegyensúlyozott kompromisszum. Az előadó ezért a közös 
álláspont módosítások nélküli jóváhagyását ajánlja. 
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