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PR_COD_1app

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES 
o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde 
o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0093)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0088/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Úřední věstník C … / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ohledně směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech  (směrnice o bateriích) dosáhli společní zákonodárci dohody ve třetím čtení 
bezprostředně předtím, než vstoupilo v platnost nové rozhodnutí o projednávání ve výborech  
(rozhodnutí 2006/512/ES), kterým zavedli nový regulativní postup s kontrolou. Účelem 
současného návrhu Komise je proto případně upravit ustanovení směrnice o bateriích podle 
nového postupu projednávání ve výborech. 

Podle současného návrhu se zavede společná metodika výpočtu ročních prodejů přenosných 
baterií a akumulátorů konečným uživatelům, s ohledem na vědecký a technický pokrok se 
podle nového regulativního postupu s kontrolou upraví příloha III, stanoví se procesní 
požadavky pro registraci výrobců a provede se přijetí a revize podrobných pravidel pro 
označování baterií a akumulátorů.

V několika případech se zachoval původní regulativní postup, ale příslušná opatření jsou buď 
specifická jako v čl. 10 odst. 4, který se zabývá přechodnými ustanoveními, jež mají pomoci 
řešit potíže vzniklé v jakémkoli členském státu v důsledku zvláštních vnitrostátních okolností, 
nebo jsou čistě administrativní povahy a nepozměňují základní akt (čl. 15 odst. 3 a čl. 22 odst. 
2), proto se tento postup jeví v těchto případech jako vhodný.

Zpravodaj proto navrhuje schválit návrh Komise beze změn. 


