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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον 
αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0093)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0088/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και για τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες) υπέκειτο στη 
συμφωνία για τρίτη ανάγνωση από τους συννομοθέτες ακριβώς πριν να τεθεί σε εφαρμογή η 
νέα απόφαση για την επιτροπολογία (απόφαση 2006/512/ΕΚ), με την οποία καθιερώθηκε η 
νέα κανονιστική διαδικασία με λεπτομερή έλεγχο. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της παρούσας 
πρότασης της Επιτροπής είναι η προσαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τις ηλεκτρικές 
στήλες στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας, όπου αυτό είναι σχετικό.

Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση η έγκριση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
ετησίων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες, οι 
προσαρμογές του παραρτήματος ΙΙΙ για να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστημονική 
πρόοδος, η θέσπιση των διαδικαστικών απαιτήσεων για την καταχώρηση των παραγωγών και 
η έγκριση και η αναθεώρηση λεπτομερών κανόνων για τη σήμανση ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη νέα κανονιστική διαδικασία με 
λεπτομερή έλεγχο.

Σε λίγες περιπτώσεις έχει διατηρηθεί η παλαιά κανονιστική διαδικασία αλλά, καθώς τα 
σχετικά μέτρα είναι είτε ειδικά (άρθρο 10, παράγραφος 4, αφού ασχολούνται με μεταβατικές 
ρυθμίσεις που αποσκοπούν στο να διευκολυνθεί η κατάσταση ενός κράτους μέλους που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες υπό το φως ειδικών εθνικών περιστάσεων) είτε έχουν απλώς 
διοικητικό χαρακτήρα που δεν τροποποιεί τη βασική νομοθετική πράξη (άρθρο 15, 
παράγραφος 3 και άρθρο 22, παράγραφος 2), η εν λόγω διαδικασία φαίνεται να είναι 
κατάλληλη για αυτές τις περιπτώσεις.

Επομένως, ο εισηγητής προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες.


