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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 1
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4)W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowania 
załącznika III i do przyjęcia i przeglądu 
szczegółowych zasad dotyczących 
etykietowania baterii i akumulatorów.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne dyrektywy 2006/66/WE oraz jej 
uzupełnienie poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, środki te 
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(4)W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowania 
załącznika III i do przyjęcia i przeglądu 
szczegółowych zasad dotyczących wywozu 
oraz etykietowania baterii i akumulatorów.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne dyrektywy 2006/66/WE oraz jej 
uzupełnienie poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, środki te 
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
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Uzasadnienie

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą (RPS) powinna mieć zastosowanie do 
szczegółowych przepisów służących wykonaniu art. 15 ust. 3 pozwalającego na zaliczenie 
wywozu na poczet wypełnienia zobowiązań, ponieważ:

• „szczegółowe przepisy służące wykonaniu” mają charakter quasi-ustawodawczy,
• art. 15 ust. 3 powinien być spójny z art. 21 ust. 2 dotyczącym szczegółowych 

przepisów wdrożenia wymogów związanych z etykietowaniem, co do których 
zaproponowana została procedura regulacyjna połączona z kontrolą,

PE powinien mieć możność nadzoru treści owego środka (PE osiągnął w postępowaniu 
pojednawczym, że warunki recyklingu w krajach trzecich muszą odpowiadać wymogom, a nie 
tylko „zasadniczo” odpowiadać wymogom).

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 15 ustęp 3 (dyrektywa 2006/66/WE)

2a) Art. 15 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Szczegółowe przepisy wykonawcze do 
niniejszego artykułu określone są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą (RPS) powinna mieć zastosowanie do 
szczegółowych przepisów służących wykonaniu art. 15 ust. 3 pozwalającego na zaliczenie 
wywozu na poczet wypełnienia zobowiązań, ponieważ:

• „szczegółowe przepisy służące wykonaniu” mają charakter quasi-ustawodawczy,
• art. 15 ust. 3 powinien być spójny z art. 21 ust. 2 dotyczącym szczegółowych 

przepisów wdrożenia wymogów związanych z etykietowaniem, co do których 
zaproponowana została procedura regulacyjna połączona z kontrolą,

PE powinien mieć możność nadzoru treści owego środka (PE osiągnął w postępowaniu 
pojednawczym, że warunki recyklingu w krajach trzecich muszą odpowiadać wymogom, a nie 
tylko „zasadniczo” odpowiadać wymogom).


