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PR_COD_1am

Procedūru apzīmējumi

* Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300.pantā un ES līguma 7.pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un 
elektroniskās iekārtās attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
(COM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0915)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Eiropas 
Parlamentam iesniegts Komisijas priekšlikums (C6-0021/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0187/2007),

1. pieņem Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu, ja tā ir nodomājusi ievērojami mainīt šo 
priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 1.B PUNKTS

5. panta 1. punkta 2. daļa (Direktīva 2002/95/EC)

Pirmajā daļā minētos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta 7. panta 2. punktā.

Pasākumus, kas minēti a) – c) punktā un 
kas paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta 7. panta 2. punktā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir 5. panta 1. punktā paskaidrot uz kādu jomu attiecas regulatīvā 
kontroles procedūra.

1 OV C ... Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī
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PASKAIDROJUMS

Grozījumos Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un 
elektroniskās iekārtās pie pārskatītā Komitoloģijas lēmuma 1999/468/EEK pilnībā jāņem vērā 
nesen ieviestā regulatīvā kontroles procedūra. Atsaucēm uz šo procedūru jābūt 
nepārprotamām, un tajās jāiekļauj noteiktie laika ierobežojumi.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās 
(Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras)

Atsauces COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Datums, kad to iesniedza EP 22.12.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
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17.1.2007

Referents(-e/-i/-es)
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