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Emenda 1
PREMESSA 4

(4) Partikolarment, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadatta l-Anness III u 
tadotta u tirrevedi regoli dettaljati għat-
tikkettjar tal-batteriji u l-akkumulaturi. 
Peress li dawk il-miżuri huma ta’ natura 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali tad-
Direttiva 2006/66/KE u biex 
jikkumplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
ta’ elementi ġodda li mhumiex essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(4) Partikolarment, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadatta l-Anness III u 
tadotta u tirrevedi regoli dettaljati għall-
esportazzjoni u għat-tikkettjar tal-batteriji u 
l-akkumulaturi. Peress li dawk il-miżuri 
huma ta’ natura ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2006/66/KE u biex 
jikkumplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
ta’ elementi ġodda li mhumiex essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
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Ġustifikazzjoni

Il-proċedura bi skrutinju (RPS) għandha tapplika għar-regoli dettaljati fl-implimentazzjoni 
ta' l-Artikolu 15(3) li tippermetti li l-esportazzjoni tkun tgħodd għat-twettiq ta' l-obbligi 
għaliex: 

• "regoli dettaljati għall-implimentazzjoni" huma ta' natura kważi leġiżlattiva,
• Artikolu 15(3) għandu jkun koerenti ma' l-Artikolu 21(2) dwar regoli dettaljati għall-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' l-ittikkettjar, li għalih qed tkun proposta l-RPS,
Il-PE għandu jkun kapaċi li jissorvelja l-kontenut tal-miżura (il-PE kiseb, b'konċiljazzjoni, li 
l-kundizzjonijiet tar-riċiklar f'pajjiżi terzi għandu jkun ekwivalenti u mhux biss "bejn wieħed u 
ieħor" ekwivalenti). 

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 15, paragrafu 3 (Direttiva 2006/66/KE)

(2a) L-Artikolu 15 paragrafu 3 jiġi 
ssostitwit b'dan li ġej:
"3. Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati
għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li tissemma fl-Artikolu 24(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura bi skrutinju (RPS) għandha tapplika għar-regoli dettaljati fl-implimentazzjoni 
ta' l-Artikolu 15(3) li tippermetti li l-esportazzjoni tkun tgħodd għat-twettiq ta' l-obbligi 
għaliex: 

• "regoli dettaljati għall-implimentazzjoni" huma ta' natura kważi leġiżlattiva,
• Artikolu 15(3) għandu jkun koerenti ma' l-Artikolu 21(2) dwar regoli dettaljati għall-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' l-ittikkettjar, li għalih qed tkun proposta l-RPS,
Il-PE għandu jkun kapaċi li jissorvelja l-kontenut tal-miżura (il-PE kiseb, b'konċiljazzjoni, li 
l-kundizzjonijiet tar-riċiklar f'pajjiżi terzi għandu jkun ekwivalenti u mhux biss "bejn wieħed u 
ieħor" ekwivalenti). 
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