
AM\666993SK.doc PE 388.675v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

10.5.2007 PE 388.675v01-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1-2

Návrh správy (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na 
Komisiu)

Návrh smernice (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD) – pozmeňujúci akt)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4

(4) Je potrebné predovšetkým preniesť 
právomoci na Komisiu, aby zmenila 
a doplnila prílohu III a aby a prijala 
prehodnotila podrobné pravidlá týkajúce sa 
označovania batérií a akumulátorov. Keďže 
ide o opatrenia všeobecného rozsahu, 
ktorými sa majú zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky smernice 2006/66/ES, 
alebo ktorými sa má doplniť o nové 
nepodstatné prvky, mali by sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

(4) Je potrebné predovšetkým preniesť 
právomoci na Komisiu, aby zmenila 
a doplnila prílohu III a aby prijala 
a prehodnotila podrobné pravidlá týkajúce 
sa vývozu a označovania batérií a 
akumulátorov. Keďže ide o opatrenia 
všeobecného rozsahu, navrhnuté s cieľom
zmeniť a doplniť prvky smernice 
2006/66/ES, ktoré nemajú zásadný význam, 
alebo doplniť smernicu o nové prvky, ktoré 
nemajú zásadný význam, mali by sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.
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Odôvodnenie

Na podrobné pravidlá vykonávania článku 15 ods. 3 by sa mal uplatňovať regulačný postup 
s kontrolou, umožňujúci zohľadniť v rámci plnenia povinností vývoz, pretože: 

• podrobné pravidlá vykonávania majú kvázi legislatívny charakter,
• čl. 15 ods. 3 by mal byť v súlade s čl. 21 ods. 2 o podrobných pravidlách vykonávania 

požiadaviek na označovanie, v súvislosti s ktorými sa navrhuje regulačný postup 
s kontrolou,

EP by mal dohliadnuť na obsah opatrenia (v rámci zmierovacieho postupu sa EP podarilo 
dosiahnuť, aby podmienky recyklovania v tretích krajinách boli rovnaké, nie iba „približne“ 
rovnaké).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 15 odsek 3 (smernica 2006/66/ES)

2a) V článku 15 sa odsek 3 nahrádza takto:
"3. Podrobné pravidlá pre vykonávanie 
tohto článku sa stanovia v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 24 ods. 3.
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