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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) De Commissie dient met name de 
bevoegdheid te krijgen om bijlage III aan te 
passen en om gedetailleerde regels voor de 
markering van batterijen en accu's op te 
stellen en te herzien. Aangezien dit 
maatregelen van algemene strekking zijn die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van Richtlijn 2006/66/EG te wijzigen en die 
richtlijn aan te vullen met nieuwe niet-
essentiële onderdelen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de bij artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG voorziene 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(4) De Commissie dient met name de 
bevoegdheid te krijgen om bijlage III aan te 
passen en om gedetailleerde regels voor de 
uitvoer en markering van batterijen en accu's 
op te stellen en te herzien. Aangezien dit 
maatregelen van algemene strekking zijn die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van Richtlijn 2006/66/EG te wijzigen en die 
richtlijn aan te vullen met nieuwe niet-
essentiële onderdelen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de bij artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG voorziene 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Motivering

De regelgevingsprocedure met toetsing (RPS) moet gelden voor de gedetailleerde regels voor 
tenuitvoerlegging van artikel 15, lid 3, waardoor het mogelijk wordt de uitvoer mee te 
rekenen met het oog op naleving van de verplichtingen, daar:

• "gedetailleerde regels voor tenuitvoerlegging" min of meer wetgevend van aard zijn,

• Artikel 15, lid 3 dient te stroken met artikel 21, lid 2 inzake gedetailleerde regels voor 
tenuitvoerlegging van de markeringseis, ten aanzien waarvan RPS wordt voorgesteld.

Het EP moet de inhoud van de maatregel kunnen overzien (tijdens de raadpleging is het EP 
erin geslaagd ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor recycling in derde landen 
gelijkwaardig moeten zijn en niet slechts in grote lijnen gelijkwaardig).

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 15, lid 3 (Richtlijn 2006/66/EG)

(2 bis) Artikel 15. lid 3 vervangen door:
"3. Gedetailleerde regels voor de 
tenuitvoerlegging van dit artikel worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 24, 
lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing "

Or. en

Motivering

De regelgevingsprocedure met toetsing (RPS) moet gelden voor de gedetailleerde regels voor 
tenuitvoerlegging van artikel 15, lid 3, waardoor het mogelijk wordt de uitvoer mee te 
rekenen met het oog op naleving van de verplichtingen, daar:

• "gedetailleerde regels voor tenuitvoerlegging" min of meer wetgevend van aard zijn,

• Artikel 15, lid 3 dient te stroken met artikel 21, lid 2 inzake gedetailleerde regels voor 
tenuitvoerlegging van de markeringseis, ten aanzien waarvan RPS wordt voorgesteld.

Het EP moet de inhoud van de maatregel kunnen overzien (tijdens de raadpleging is het EP 
erin geslaagd ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor recycling in derde landen 
gelijkwaardig moeten zijn en niet slechts in grote lijnen gelijkwaardig).


