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Návrh zprávy (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory (prováděcí pravomoci svěřené 
Komisi)

Návrh směrnice (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD) – pozměňující akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Zejména je třeba zmocnit Komisi 
k úpravě přílohy III a k přijetí a revizi 
podrobných pravidel pro označování baterií 
a akumulátorů. Jelikož tato opatření mají 
obecný význam a jejich předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků směrnice
2006/66/ES a doplnění této směrnice o nové 
jiné než podstatné prvky, měla by být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(4) Zejména je třeba zmocnit Komisi 
k úpravě přílohy III a k přijetí a revizi 
podrobných pravidel pro vývoz a označování 
baterií a akumulátorů. Jelikož tato opatření 
mají obecný význam a jejich předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
směrnice 2006/66/ES a doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
měla by být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

V případě podrobných pravidel pro provádění  čl. 15 odst. 3 by  měl být použit regulativní 
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postup s kontrolou umožňující při plnění těchto povinností zohlednit  vývoz, protože: 
• „podrobná prováděcí pravidla“ mají takřka legislativní povahu,
• čl. 15 odst. 3 by měl být v souladu s čl. 21 odst. 2 o podrobných prováděcích 

pravidlech pro označování, u nichž se navrhuje použití regulativního postupu s 
kontrolu.

EP by měl být schopen kontrolovat obsah opatření (EP při dohodovacím postupu dosáhl 
dohody v tom smyslu, že  podmínky pro recyklaci ve třetích zemích musí být stejné, nikoliv 
pouze „zhruba“ stejné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 ODST. 2A (nový)

čl. 15 odst. 3 (směrnice 2006/66/ES)

(2a) V čl. 15 se odst. 3 nahrazuje tímto:

„3. Podrobná pravidla pro  provedení 
tohoto článku se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

V případě podrobných pravidel pro provádění  čl. 15 odst. 3 by  měl být použit regulativní 
postup s kontrolou umožňující při plnění těchto povinností zohlednit  vývoz, protože: 

• „podrobná prováděcí pravidla“ by měla mít takřka legislativní povahu,
• čl. 15 odst. 3 by měl být v souladu s čl. 21 odst. 2 o podrobných prováděcích 

pravidlech pro označování, u nichž se navrhuje použití regulativního postupu s 
kontrolu.

EP by měl být schopen kontrolovat obsah opatření (EP při dohodovacím postupu dosáhl 
dohody v tom smyslu, že  podmínky pro recyklaci ve třetích zemích musí být stejné, nikoliv 
pouze „zhruba“ stejné.


