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TARKISTUKSET 1-2

Mietintöluonnos (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY 
muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitettä III sekä 
vahvistaa ja tarkistaa paristojen ja akkujen 
merkintää koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa direktiivin 2006/66/EY muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää mainittua 
direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(4) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitettä III sekä 
vahvistaa ja tarkistaa paristojen ja akkujen 
vientiä ja merkintää koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin 
2006/66/EY muita kuin keskeisiä osia ja 
täydentää mainittua direktiiviä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä 
olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Perustelu

Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä tulisi soveltaa 15 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
yksityiskohtaisiin täytäntöönpanosäännöksiin, jotta velvoitteita voidaan soveltaa myös 
vientiin, koska 
• "yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännökset" vastaavat luonteeltaan lähes 

lainsäädäntöä,
• 15 artiklan 3 kohdan tulee vastata 21 artiklan 2 kohtaa merkintävaatimusten 

täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä, joille ehdotetaan valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä.

EP:n tulisi voida valvoa toimen sisältöä (EP saavutti sovittelumenettelyssä tuloksen, jonka 
mukaan kierrätystä kolmansissa maissa koskevien ehtojen tulee olla vastaavat eivätkä vain 
"osapuilleen" vastaavat).

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

15 artiklan 3 kohta (direktiivi 2006/66/EY)

(2 a) Korvataan 15 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Yksityiskohtaisia sääntöjä tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten annetaan 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä tulisi soveltaa 15 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
yksityiskohtaisiin täytäntöönpanosäännöksiin, jotta vientiin velvoitteita voidaan soveltaa 
myös vientiin, koska 
• "yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännökset" vastaavat luonteeltaan lähes 

lainsäädäntöä,
• 15 artiklan 3 kohdan tulee vastata 21 artiklan 2 kohtaa merkintävaatimusten 

täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä, joille ehdotetaan valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä.

EP:n tulisi voida valvoa toimen sisältöä (EP saavutti sovittelumenettelyssä tuloksen, jonka 
mukaan kierrätystä kolmansissa maissa koskevien ehtojen tulee olla vastaavat eivätkä vain 
"osapuilleen" vastaavat).


