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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmieniającej dyrektywę Rady 
76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu 
niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5665/2007 – C6-0064/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0069)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącą Rady aktu 
prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

  
1 Teksty przyjęte dnia 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Wspólne stanowisko Rady zawiera większość poprawek przyjętych przez Parlament 
Europejski w dniu 14 listopada 2006 r. Faktycznie odpowiada ono tekstowi, w odniesieniu do 
którego, po dyskusjach ze sprawozdawcą i sprawozdawcą posiłkowym, Rada zgłosiła 
gotowość do zakończenia procedury legislacyjnej w pierwszym czytaniu. 

Główna różnica między stanowiskiem Parlamentu a wspólnym stanowiskiem dotyczy 
wykorzystania rtęci w barometrach. Parlament opowiedział się za pełnym odstępstwem w tej 
sprawie, natomiast Rada proponuje odstępstwo tymczasowe, na okres dwóch lat po wejściu 
dyrektywy w życie. Zakaz w każdym przypadku dotyczyłby wyłącznie nowych barometrów 
rtęciowych, podczas gdy barometry będące już w użyciu oraz wprowadzane na rynek wtórny 
nadal mogłyby być sprzedawane, naprawiane i konserwowane.

W UE działa niewielu producentów barometrów rtęciowych – są to głównie MŚP działające 
w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii. Alternatywne tradycyjne barometry bezrtęciowe są już 
w sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Sprawozdawczyni uważa, że – z uwagi na bardzo niebezpieczne właściwości rtęci oraz 
zważywszy, że barometry rtęciowe zawierają znacznie większą ilość rtęci niż na przykład 
termometry lekarskie – rozwiązanie proponowane przez Radę, zgodnie z którym producentom 
tradycyjnych barometrów udzielone zostanie odstępstwo umożliwiające dostosowanie się do 
nowej sytuacji, jest wyważonym kompromisem. W związku z tym zaleca zatwierdzenie 
wspólnego stanowiska bez poprawek.


