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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o omejitvah pri trženju nekaterih merilnih 
naprav, ki vsebujejo živo srebro
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (5665/2007 – C6-0064/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0069)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) pogodbe o ES,

– ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2007),

1. sprejme skupno stališče;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 
podlagi člena 254(1) pogodbe o ES;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 
postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 
Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  
1 Sprejeta besedila, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Še ni objavljeno v UL.
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Skupno stališče Sveta vsebuje večino predlogov sprememb, ki jih je Evropski parlament 
sprejel 14. novembra 2006. Pravzaprav ustreza besedilu, za katerega je Svet po razpravah s 
poročevalko in poročevalci v senci ponudil zaključitev zakonodajnega postopka v prvi 
obravnavi.

Glavna razlika med stališčem Parlamenta in skupnim stališčem se nanaša na uporabo živega 
srebra v barometrih. Parlament je ob tem glasoval za popolno odstopanje, Svet pa predlaga 
časovno omejeno odstopanje, in sicer dve leti po začetku veljave te direktive. Prepoved bo v 
vsakem primeru veljala zgolj za nove živosrebrne barometre, medtem ko se tisti, ki so že v 
uporabi in jih najdemo na trgu rabljenih izdelkov, lahko še naprej prodajajo, popravljajo in 
vzdržujejo.

V EU je le nekaj proizvajalcev živosrebrnih barometrov, gre zlasti za mala in srednje velika 
podjetja s sedežem v Veliki Britaniji, Belgiji in na Nizozemskem. V Združenem kraljestvu so 
že na prodaj nadomestni običajni barometri, ki ne vsebujejo živega srebra. 

Poročevalka je prepričana, da je zaradi zelo nevarnih lastnosti živega srebra in zaradi velike 
količine živega srebra v običajnih barometrih v primerjavi z npr. termometri za merjenje 
telesne temperature, začasno odstopanje po predlogu Sveta, sporazumna rešitev, saj bo 
proizvajalcem običajnih barometrov omogočila prilagoditev novim razmeram. Poročevalka 
torej predlaga, da se skupno stališče potrdi brez predlogov sprememb. 


