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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



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

PT

Í N D I C E

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



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

PT



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

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho  que altera a Directiva 76/769/CEE do Conselho 
relativa à limitação da colocação no mercado de certos instrumentos de medição que 
contêm mercúrio
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (5665/2007 – C6-0064/2006),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2006)0069)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 67º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a posição comum;

2. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do nº 1 do artigo 254º do Tratado CE;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral 
do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

  
1 Textos Aprovados de 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A posição comum do Conselho inclui a maioria das alterações adoptadas pelo Parlamento 
Europeu em 14 de Novembro de 2006. Esse documento corresponde, efectivamente, ao texto 
sobre o qual, na sequência dos debates com a relatora e os relatores-sombra, o Conselho tinha 
manifestado a sua disponibilidade para concluir o processo legislativo em primeira leitura.

A principal diferença entre a posição do Parlamento e a posição comum diz respeito à 
utilização de mercúrio em barómetros. Enquanto o Parlamento votou a favor de uma 
derrogação plena nessa matéria, o Conselho propõe uma derrogação limitada no tempo, por 
um prazo de dois anos após a entrada em vigor da directiva. Em qualquer dos casos, a 
proibição aplicar-se-ia apenas aos novos barómetros de mercúrio, podendo continuar a venda, 
reparação e manutenção dos barómetros que estão já a ser utilizados e se encontram no 
mercado de segunda mão.

Na UE, existe um número reduzido de fabricantes de barómetros de mercúrio, tratando-se 
sobretudo de PME localizadas no Reino Unido, na Bélgica e nos Países Baixos. No Reino 
Unido, encontram-se já à venda barómetros tradicionais alternativos, sem mercúrio.

A relatora entende que, tendo em conta as propriedades de alto risco do mercúrio e a muito 
maior quantidade desse elemento contida nos barómetros tradicionais, em comparação, por 
exemplo, com os termómetros clínicos, a solução, proposta pelo Conselho, de conceder uma 
derrogação temporária, que permita aos fabricantes de barómetros tradicionais adaptarem-se à 
nova situação, representa um compromisso equilibrado. Por tal motivo, recomenda a 
aprovação, sem alterações, da posição comum.
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