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Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) По-специално, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия да 
адаптира приложение III и да приема и 
преразглежда подробните правила за 
етикетиране на батерии и акумулатори. 
Тъй като това са мерки от общ характер, 
предназначени за изменение на 
несъществени от Директива 2006/66/ЕО 
и за допълнение на директивата с нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(4) По-специално, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия да 
адаптира приложение III и да приема и 
преразглежда подробните правила за 
износ и за етикетиране на батерии и 
акумулатори. Тъй като това са мерки от 
общ характер, предназначени за 
изменение на несъществени от 
Директива 2006/66/ЕО и за допълнение 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.
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Or. en

Обосновка

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation 
of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as: 

• "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,
• Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation 

of the labelling requirements, for which RPS is proposed,
EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that 
the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" 
equivalent).

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 А (нова)

Член 15, параграф 3, (Директива 2006/66/EО)

(2а) В член 15, параграф 3 се заменя със 
следното:
"3. Подробни правила за прилагане на 
настоящия член се определят в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
24, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation 
of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as: 

• "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,
• Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation 

of the labelling requirements, for which RPS is proposed,
EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that 
the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" 
equivalent).


