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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 4

(4) În special, trebuie să se acorde Comisiei 
competenţa de a adapta Anexa III şi de a 
adopta şi revizui norme detaliate pentru 
etichetarea de baterii şi acumulatori. 
Deoarece măsurile respective au un caracter 
general şi vizează modificarea unor elemente 
neesenţiale din Directiva 2006/66/CE şi 
completarea acesteia prin adăugarea unor noi 
elemente neesenţiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(4) În special, trebuie să se acorde Comisiei 
competenţa de a adapta Anexa III şi de a 
adopta şi revizui norme detaliate pentru 
exporturi şi pentru etichetarea de baterii şi 
acumulatori. Deoarece măsurile respective 
au un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din Directiva 
2006/66/CE şi completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.
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Justification

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation 
of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as: 

• "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,
• Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation 

of the labelling requirements, for which RPS is proposed,
EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that 
the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" 
equivalent).

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 15 alineatul (3) (Directiva 2006/66/CE)

La articolul 15, alineatul (3) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„3. Normele detaliate de aplicare a 
prezentului articol sunt prevăzute în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 24 
alineatul (3).”
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Justification

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation 
of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as: 

• "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,
• Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation 

of the labelling requirements, for which RPS is proposed,
EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that 
the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" 
equivalent).


