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Förslag till betänkande (PE 388.363v01-00)
Johannes Blokland
Ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen

Förslag till direktiv (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Kommissionen bör särskilt få befogenhet 
att anpassa bilaga III och att anta och 
revidera närmare bestämmelser för märkning 
av batterier och ackumulatorer. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
direktiv 2006/66/EG, eller att komplettera 
detta direktiv genom tillägg av nya 
icke-väsentliga delar, bör de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(4) Kommissionen bör särskilt få befogenhet 
att anpassa bilaga III och att anta och 
revidera närmare bestämmelser för export 
och märkning av batterier och 
ackumulatorer. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar i direktiv 2006/66/EG, 
eller att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en
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Motivering

Det föreskrivande förfarandet med kontroll bör tillämpas på de närmare bestämmelserna för 
genomförandet av artikel 15.3, som medger att export tillgodoräknas med avseende på 
uppfyllandet av skyldigheterna, eftersom

• dessa ”närmare bestämmelser för genomförandet” har närmast lagstiftande karaktär,

• artikel 15.3 bör vara förenlig med artikel 21.2 om närmare bestämmelser för 
genomförandet av märkningskrav, för vilka det föreskrivande förfarandet med kontroll 
föreslås.

Parlamentet bör kunna se till innehållet i åtgärden (vid förlikningen lyckades parlamentet 
driva igenom att återvinning i tredjeländer skall äga rum under förhållanden som motsvarar, 
och inte bara ”i stort sett” motsvarar, kraven i direktivet).

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 15, punkt 3 (direktiv 2006/66/EG)

(2a) Artikel 15.3 skall ersättas med 
följande:
”3. Närmare bestämmelser för 
genomförandet av denna artikel skall 
fastställas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i
artikel 24.3.”

Or. en

Motivering

Det föreskrivande förfarandet med kontroll bör tillämpas på de närmare bestämmelserna för 
genomförandet av artikel 15.3, som medger att export tillgodoräknas med avseende på 
uppfyllandet av skyldigheterna, eftersom

• dessa ”närmare bestämmelser för genomförandet” har närmast lagstiftande karaktär,

• artikel 15.3 bör vara förenlig med artikel 21.2 om närmare bestämmelser för 
genomförandet av märkningskrav, för vilka det föreskrivande förfarandet med kontroll 
föreslås.

Parlamentet bör kunna se till innehållet i åtgärden (vid förlikningen lyckades parlamentet 
driva igenom att återvinning i tredjeländer skall äga rum under förhållanden som motsvarar, 
och inte bara ”i stort sett” motsvarar, kraven i direktivet).


