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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
 мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци 
от батерии и акумулатори във връзка с изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0093)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0088/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators 
(Batteries Directive) was subject to third reading agreement by the co-legislators just prior to 
the entry into force of the new comitology decision (decision 2006/512/EC), introducing the 
new regulatory procedure with scrutiny. The purpose of the current Commission proposal is 
therefore to adapt the provisions in the Batteries Directive to the new comitology procedure 
where relevant. 

According to the current proposal the adoption of a common methodology for the calculation 
of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users, adaptations of Annex III 
to take account of technical and scientific progress, the establishment of the procedural 
requirements for producer registration and the adoption and revision of detailed rules for 
labelling of batteries and accumulators will be done in accordance with the new regulatory 
procedure with scrutiny.

In a few cases the old regulatory procedure has been kept, but as the measures concerned are 
either specific (Article 10 (4) which is dealing with transitional arrangements aiming at 
facilitating the situation for a Member State that faces difficulties in the light of specific 
national circumstances) or purely of a administrative nature not amending the basic act 
(Articles 15 (3) and 22 (2)), that procedure seems to be the appropriate one for those cases.

The rapporteur therefore suggests to approve the Commission proposal without any 
amendments.
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