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PAKEITIMAI 1-2

Pranešimo projektas (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
Baterijos ir akumuliatoriai bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos (Komisijai suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai)

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 1
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Visų pirma Komisijai turi būti suteikti 
įgaliojimai pritaikyti III priedą ir priimti bei 
persvarstyti išsamias baterijų ir 
akumuliatorių ženklinimo taisykles. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos neesminėms Direktyvos 2006/66/EB 
nuostatoms iš dalies pakeisti ir šiai 
direktyvai naujomis neesminėmis 
nuostatomis papildyti, jos turėtų būti 
priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

(4) Visų pirma Komisijai turi būti suteikti 
įgaliojimai pritaikyti III priedą ir priimti bei 
persvarstyti išsamias eksporto ir baterijų, bei 
akumuliatorių ženklinimo taisykles. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos neesminėms Direktyvos 2006/66/EB 
nuostatoms iš dalies pakeisti ir šiai 
direktyvai naujomis neesminėmis 
nuostatomis papildyti, jos turėtų būti 
priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo procedūra su tikrinimu taikoma išsamioms 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo 
taisyklėms, pagal kurias turi būti atsižvelgta į eksportą siekiant įvykdyti įsipareigojimus, nes: 

• „išsamios įgyvendinimo taisyklės“ yra lyg ir teisinės prigimties,
• 15 straipsnio 3 dalis atitinka 21 straipsnio 2 dalį dėl išsamių ženklinimo reikalavimų 

įgyvendinimo taisyklių, kurioms siūloma taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu,
Europos Parlamentas privalo turėti galimybę stebėti priemonės turinį (taikinimo procedūros 
metu EP pasiekė, kad atliekų grąžinamojo perdirbimo trečiosiose šalyse sąlygos privalėtų 
būti tokios pačios, o ne tik didele dalimi panašios). 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

15 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2006/66/EB)

(2a) 15 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
3. „Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės priimamos taikant reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, kuri minima 
24 straipsnio 3 dalyje.“ 

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūra su tikrinimu taikoma  išsamioms 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo 
taisyklėms, pagal kurias turi būti atsižvelgta į eksportą siekiant įvykdyti įsipareigojimus, nes: 

• „išsamios įgyvendinimo taisyklės“ yra lyg ir teisinės prigimties,
• 15 straipsnio 3 dalis atitinka 21 straipsnio 2 dalį dėl išsamių ženklinimo reikalavimų 

įgyvendinimo taisyklių, kurioms siūloma taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu,
Europos Parlamentas privalo turėti galimybę stebėti priemonės turinį (taikinimo procedūros 
metu EP pasiekė, kad atliekų grąžinamojo perdirbimo trečiosiose šalyse sąlygos privalėtų 
būti tokios pačios, o ne tik didele dalimi  panašios).  


