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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4

(4) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kohandama III lisa ning vastu võtma ja läbi 
vaatama patareide ja akude märgistamist 
käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta direktiivi 
2006/66/EÜ vähemolulisi sätteid ning 
täiendada kõnealust direktiivi uute 
vähemoluliste sätete lisamisega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
abil.

(4) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kohandama III lisa ning vastu võtma ja läbi 
vaatama patareide ja akude eksportimist ja 
märgistamist käsitlevad üksikasjalikud 
eeskirjad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
direktiivi 2006/66/EÜ vähemolulisi sätteid 
ning täiendada kõnealust direktiivi uute 
vähemoluliste sätete lisamisega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
abil.
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Selgitus

Artikli 15 lõikes 3 osutatud üksikasjalikele rakenduseeskirjadele tuleks kohaldada kontrolliga 
regulatiivmenetlust, et eksporti oleks võimalik kohustuste täitmisel arvesse võtta, kuna: 

• "üksikasjalikud rakenduseeskirjad" on poolseaduslikud;
• artikli 15 lõige 3 peaks olema kooskõlas artikli 21 lõikega 2, mis puudutab 

märgistamist käsitlevaid üksikasjalikke rakenduseeskirju, mille osas tehakse ettepanek 
kastutada kontrolliga regulatiivmenetlust.

Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik teostada järelevalvet meetme sisu üle (Euroopa 
Parlament saavutas lepituse käigus selle, et ringlussevõtu tingimused kolmandates riikides 
peavad olema samaväärsed ja mitte ainult "laias laastus" samaväärsed). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 15 lõige 3 (direktiiv 2006/66/EÜ)

2 a) Artikli 15 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad sätestatakse vastavalt 
artikli 24 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele."

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 3 osutatud üksikasjalikele rakenduseeskirjadele tuleks kohaldada kontrolliga 
regulatiivmenetlust, et eksporti oleks võimalik kohustuste täitmisel arvesse võtta, kuna: 

• "üksikasjalikud rakenduseeskirjad" on poolseaduslikud;
• artikli 15 lõige 3 peaks olema kooskõlas artikli 21 lõikega 2, mis puudutab 

märgistamist käsitlevaid üksikasjalikke rakenduseeskirju, mille osas tehakse ettepanek 
kastutada kontrolliga regulatiivmenetlust.

Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik teostada järelevalvet meetme sisu üle (Euroopa 
Parlament saavutas lepituse käigus selle, et ringlussevõtu tingimused kolmandates riikides 
peavad olema samaväärsed ja mitte ainult "laias laastus" samaväärsed).


