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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Der skal navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelser til at tilpasse bilag 
III og til at tilpasse og revidere de 
detaljerede regler for mærkning af batterier 
og akkumulatorer. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktiv 2006/66/EF og at supplere det med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(4) Der skal navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelser til at tilpasse bilag 
III og til at tilpasse og revidere de 
detaljerede regler for eksport og mærkning 
af batterier og akkumulatorer. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktiv 2006/66/EF og at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a 
i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en
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Begrundelse

Forskriftsproceduren med kontrol bør finde anvendelse på de detaljerede regler for 
gennemførelsen af artikel 15, stk. 3, således at forpligtelserne også opfyldes ved eksport, 
fordi: 

• “detaljerede regler for gennemførelse” har en kvasi-lovgivningsmæssig karakter
• artikel 15, stk. 3, bør være i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, om detaljerede 

regler for gennemførelsen af mærkningskravene, for hvilke forskriftsproceduren med 
kontrol foreslås.

Parlamentet bør kunne føre tilsyn med indholdet i foranstaltningerne (ved forliget lykkedes 
det Parlamentet at opnå, at betingelserne for genvinding i tredjelande skal svare til kravene i 
dette direktiv og ikke blot være stort set  tilsvarende).

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 15, stk. 3 (direktiv 2006/66/EF)

2a) Artikel 15, stk. 3, affattes således:
"3. Detaljerede regler for gennemførelsen 
af denne artikel skal fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol som 
omhandlet i artikel 24, stk. 3.”

Or. en

Begrundelse

Forskriftsproceduren med kontrol bør finde anvendelse på de detaljerede regler for 
gennemførelsen af artikel 15, stk. 3, således at forpligtelserne også opfyldes ved eksport, 
fordi: 

• “detaljerede regler for gennemførelse” har en kvasi-lovgivningsmæssig karakter
• artikel 15, stk. 3, bør være i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, om detaljerede 

regler for gennemførelsen af mærkningskravene, for hvilke forskriftsproceduren med 
kontrol foreslås.

Parlamentet bør kunne føre tilsyn med indholdet i foranstaltningerne (ved forliget lykkedes 
det Parlamentet at opnå, at betingelserne for genvinding i tredjelande skal svare til kravene i 
dette direktiv og ikke blotvære stort set tilsvarende). 


