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Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4

(4) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje Priloge III ter za 
sprejetje in ponovni pregled podrobnih 
pravil za izvoz in označevanje baterij in 
akumulatorjev. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb Direktive 
2000/66/ES ter dopolnitvi Direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, bi jih 
bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(4) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje Priloge III ter za 
sprejetje in ponovni pregled podrobnih 
pravil za izvoz in označevanje baterij in 
akumulatorjev. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb Direktive 
2000/66/ES ter dopolnitvi Direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, bi jih 
bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en



PE 388.675v01-00 2/2 AM\666993SL.doc

SL

Obrazložitev

Regulativni postopek s pregledom bi bilo treba uporabljati za podrobna pravila za izvajanje 
člena 15(3), da se lahko za izvoz šteje, da izpolnjujejo obveznosti, saj: 

• so "podrobna pravila za izvajanje"  kvazi zakonodajne narave,
• bi moral biti člen 15(3) v skladu s členom 21(2) o podrobnih pravilih za izvajanje 

zahtev za označevanje, za kar se predlaga regulativni postopek s pregledom.
Evropski parlament mora imeti možnost nadzorovati vsebino ukrepa (Evropski parlament je v 
spravnem postopku dosegel, da morajo biti pogoji recikliranja enakovredni in ne le "na 
splošno" enakovredni).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 15, odstavek 3 (Direktiva 2006/66/ES)

(2a) V členu 15 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Podrobna pravila za izvajanje tega 
člena se določijo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 24(3).“

Or. en

Obrazložitev

Regulativni postopek s pregledom bi bilo treba uporabljati za podrobna pravila za izvajanje 
člena 15(3), da se lahko za izvoz šteje, da izpolnjujejo obveznosti, saj: 

• so "podrobna pravila za izvajanje" kvazi zakonodajne narave,
• bi moral biti člen 15(3) v skladu s členom 21(2) o podrobnih pravilih za izvajanje 

zahtev za označevanje, za kar se predlaga regulativni postopek s pregledom.
Evropski parlament mora imeti možnost nadzorovati vsebino ukrepa (Evropski parlament je v 
spravnem postopku dosegel, da morajo biti pogoji recikliranja enakovredni in ne le "na 
splošno" enakovredni).


