
AM\666993LV.doc PE 388.675v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

10.5.2007 PE 388.675v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1-2

Ziņojuma projekts (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
Baterijas un akumulatori, un bateriju un akumulatoru atkritumi attiecībā uz Komisijai 
piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

Direktīvas priekšlikums (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD) – grozījumu 
tiesību akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 1
4. APSVĒRUMS

(4) Jo īpaši pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai, lai pielāgotu III pielikumu, kā arī 
pieņemtu un pārskatītu sīki izstrādātus 
noteikumus par bateriju un akumulatoru 
marķēšanu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja 
rakstura un paredzēti, lai grozītu Direktīvas 
2006/66/EK nebūtiskus elementus un lai 
papildinātu šo direktīvu, pievienojot jaunus 
nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā.

(4) Jo īpaši pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai, lai pielāgotu III pielikumu, ka arī 
pieņemtu un pārskatītu sīki izstrādātus 
noteikumus par bateriju un akumulatoru 
eksportu un marķēšanu.  Tā kā šie pasākumi 
ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai grozītu 
Direktīvas 2006/66/EK nebūtiskus 
elementus un lai papildinātu šo direktīvu, 
pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
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Pamatojums

Regulatīvo kontroles procedūru vajadzētu piemērot sīki izstrādātiem 15. panta 3. punkta 
izpildes noteikumiem, ļaujot eksportu uzskatīt par saistību izpildi, jo: 

• „sīki izstrādāti izpildes noteikumi” ir kvazinormatīvi noteikumi,
• 15. panta 3. punktam vajadzētu būt saskaņotam ar 21. panta 2. punktu par sīki 

izstrādātiem noteikumiem to marķēšanas prasību izpildei, kam paredzēta piedāvātā 
regulatīvā kontroles procedūra.

EP vajadzētu nodrošināt pasākuma satura pārraudzīšanu (samierināšanas procedūras 
rezultātā EP panāca, ka otrreizējas pārstrādes apstākļiem ārpuskopienas valstīs ir jābūt 
līdzvērtīgiem nevis tikai „kopumā” līdzvērtīgiem).

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

15. panta 3. punkts (Direktīva 2006/66/EC)

(2.a) 15. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"3. Sīki izstrādātus noteikumus par šā 
panta īstenošanu pieņem saskaņā ar 
24. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvo kontroles procedūru vajadzētu piemērot sīki izstrādātiem 15. panta 3. punkta 
izpildes noteikumiem, ļaujot eksportu uzskatīt par saistību izpildi, jo: 

• „sīki izstrādāti izpildes noteikumi” ir kvazinormatīvi noteikumi,
• 15. panta 3. punktam vajadzētu būt saskaņotam ar 21. panta 2. punktu par sīki 

izstrādātiem noteikumiem to marķēšanas prasību izpildei, kam paredzēta piedāvātā 
regulatīvā kontroles procedūra.

EP vajadzētu nodrošināt pasākuma satura pārraudzīšanu (samierināšanas procedūras 
rezultātā EP panāca, ka otrreizējas pārstrādes apstākļiem ārpuskopienas valstīs ir jābūt 
līdzvērtīgiem nevis tikai „kopumā” līdzvērtīgiem).


