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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 1
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy kiigazítsa a III. 
mellékletet, valamint hogy elfogadja és 
felülvizsgálja a szárazelemek és 
akkumulátorok címkézésére vonatkozó 
részletes szabályokat. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és a 
2006/66/EK irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására, és 
annak új, nem alapvető fontosságú 
elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy kiigazítsa a III. 
mellékletet, valamint hogy elfogadja és 
felülvizsgálja az exportra és a szárazelemek 
és akkumulátorok címkézésére vonatkozó 
részletes szabályokat. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és a 
2006/66/EK irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására, és 
annak új, nem alapvető fontosságú 
elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak vonatkoznia kell a 15. cikk (3) bekezdésének 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályokra, lehetővé téve az exportok figyelembevételét a 
kötelezettségek teljesítésénél, mivel: 

• a „végrehajtásra vonatkozó részletes szabályok” kvázi-jogalkotási jellegűek,
• a 15. cikk (3) bekezdésének összhangban kell állnia a címkézési követelmények 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat rögzítő 21. cikk (2) bekezdésével, 
amellyel kapcsolatban az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás javaslatra került,

az EP-nek képesnek kell lennie az intézkedés tartalmának felügyeletére (egyeztetéssel az EP 
elérte, hogy a harmadik országokban történő újrahasznosítás feltételeinek egyenértékűeknek 
és nem csak „általában véve” egyenértékűeknek kell lenniük).

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 2
1. CIKK 2A. PONT (új)

15. cikk (3) bekezdés (2006/66/EK irányelv)

(2a) A 15. cikk (3) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„(3) Az ezen cikk végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályokat a 24. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással összhangban kell 
meghatározni.”

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak vonatkoznia kell a 15. cikk (3) bekezdésének 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályokra, lehetővé téve az exportok figyelembevételét a 
kötelezettségek teljesítésénél, mivel: 

• a „végrehajtásra vonatkozó részletes szabályok” kvázi-jogalkotási jellegűek,
• a 15. cikk (3) bekezdésének összhangban kell állnia a címkézési követelmények 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat rögzítő 21. cikk (2) bekezdésével, 
amellyel kapcsolatban az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás javaslatra került,

az EP-nek képesnek kell lennie az intézkedés tartalmának felügyeletére (egyeztetéssel az EP 
elérte, hogy a harmadik országokban történő újrahasznosítás feltételeinek egyenértékűeknek 
és nem csak „általában véve” egyenértékűeknek kell lenniük).
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