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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.



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

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................6



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

SV



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

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av 
utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (5665/2007 – C6-0064/2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0069)2 ,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma 
ståndpunkten.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter 
kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Antagna texter från sammanträdet 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

I rådets gemensamma ståndpunkt ingår lejonparten av de ändringar som Europaparlamentet 
antog den 14 november 2006. Texten återspeglar i själva verket den text som rådet, efter 
diskussioner mellan föredraganden och skuggföredragandena, hade förklarat sig vara beredd 
att godta för att lagstiftningsförfarandet skulle kunna avslutas under första behandlingen.

Den största skillnaden mellan parlamentets ståndpunkt och den gemensamma ståndpunkten 
hänför sig till användning av kvicksilver i barometrar. Parlamentet röstade för ett fullständigt 
undantag i denna fråga, medan rådet föreslår ett tillfälligt undantag på två år efter det att 
direktivet trätt i kraft. Förbudet kommer i vilket fall som helst endast att gälla nya 
kvicksilverbarometrar, medan de barometrar som redan används eller som förekommer på 
andrahandsmarknaden fortfarande skall kunna säljas, repareras och underhållas.

Det finns endast ett fåtal tillverkare av kvicksilverbarometrar inom EU. Det handlar i första 
hand om små och medelstora företag i Förenade kungariket, Belgien och Nederländerna. 
Alternativa kvicksilverfria traditionella barometrar saluförs redan nu i Förenade kungariket.

Mot bakgrund av kvicksilvrets mycket farliga egenskaper och det faktum att traditionella 
barometrar innehåller mycket mer kvicksilver än t.ex. febertermometrar anser föredraganden 
att rådets förslag är en välavvägd kompromiss, dvs. att bevilja ett tillfälligt undantag för att 
tillverkare av traditionella barometrar skall ha möjlighet att anpassa sig till den nya 
situationen. Föredraganden rekommenderar därför parlamentet att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten utan ändringar. 
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