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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, minbarra fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi 
tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta 
korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, 
żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-
korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE relatata ma' 
restrizzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' xi tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (5665/2007 – C6 0064/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari 1dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament u lill-Kunsill (COM(2006)0069)2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel (A6-0000/2007),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni;

2. Jinnota li l-att hu adottat skond il-pożizzjoni komuni;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma l-att mal-President tal-Kunsill 
skond l-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE;

4. Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie 
verifikat li l-proċeduri kollha jkunu tlestew kif jixraq, u biex, bi qbil mas-Segretarju 
Ġenerali tal-Kunsill, jippubblikah fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

  
1 Testi Adottati, , 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tinkludi l-biċċa l-kbira ta' l-emendi adottati mill-Parlament 
Ewropew fl-14 ta' Novembru 2006. Fil-fatt din tikkorrispondi mat-test li dwaru, wara 
diskussjonijiet mar-rapporteur u max-shadow rapporteurs, il-Kunsill kien offra d-disponibilità 
tiegħu għal konklużjoni tal-proċedura leġiżlattiva fl-ewwel qari.

Id-differenza ewlenija bejn il-pożizzjoni tal-Parlament u l-pożizzjoni komuni tirrigwarda l-
użu tal-merkurju fil-barometri. Filwaqt li l-Parlament ivvota favur deroga sħiħa dwar din il-
kwistjoni, il-Kunsill qed jipproponi deroga għal żmien limitat ta' sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva. F'kull każ, il-projbizzjoni tkun tapplika biss għall-barometri l-ġodda, filwaqt li 
dawk li diġà qegħdin jintużaw u dawk li qegħdin fis-suq sekondaman xorta jistgħu jinbiegħu, 
jitranġaw u jinżammu.

Il-manifatturi tal-barometri tal-merkurju fl-UE huma biss ftit, u prinċipalment huma SMEs li 
jinsabu fir-Renju Unit, fil-Belġju u fl-Olanda. Il-barometri tradizzjonali alternattivi mingħajr 
merkurju diġà jinsabu għall-bejgħ fir-Renju Unit.

Ir-rapporteur tiegħek temmen li, fid-dawl tal-karatteristiċi tassew perikolużi tal-merkurju u 
tal-kwantità ferm ikbar ta' merkurju li jinsab fil-barometri tradizzjonali meta mqabbla, 
pereżempju, mat-termometri tad-deni, is-soluzzjoni li qiegħed jipproponi l-Kunsill, jiġifieri li 
tingħata deroga temporanja sabiex il-manifatturi tal-barometri tradizzjonali jkunu jistgħu 
jadattaw għas-sitwazzjoni l-ġdida, hija kompromess bilanċjat. Għalhekk, hija tirrakomanda l-
approvazzjoni tal-pożizzjoni komuni mingħajr emendi.
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