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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete 
kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega
(KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0093)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0088/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

  
1 ELTs seni avaldamata.



PE 388.363v01-00 6/6 PR\662561ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Just enne uue komiteemenetlust käsitleva otsuse (otsus 2006/512/EÜ) jõustumist, millega 
kehtestati uus kontrolliga regulatiivmenetlus, jõudsid kaasõigusloojad kolmandal lugemisel 
kokkuleppele direktiivi 2006/66/EÜ (patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta) 
suhtes. Käesoleva komisjoni ettepaneku eesmärk on seega kohandada kõnealuse direktiivi 
sätted vajaduse korral uue komiteemenetlusega. 

Vastavalt praegusele ettepanekule toimuvad ühise metoodika vastuvõtmine, mille põhjal 
arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus, III lisa 
kohandamine, et võtta arvesse tehnika ja teaduse arengut, tootja registreerimise suhtes 
kehtivate menetlusnõuete kehtestamine ning patareide ja akude üksikasjalike 
märgistamisnõuete vastuvõtmine ja ülevaatamine vastavat kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Mõnel üksikul juhul on säilitatud endine regulatiivmenetlus, kuid kuna asjaomased meetmed 
on kas konkreetsed (artikli 10 lõige 4, milles käsitletakse üleminekukorda, mille eesmärk on 
parandada olukorda liikmesriigi jaoks, kus esineb raskusi, mis tulenevad konkreetse riigi 
olukorrast) või ainult halduslikku laadi ja ei muuda põhiõigusakti (artikli 15 lõige 3 ja artikli 
22 lõige 2), tundub menetlus nendel juhtudel sobiv olema.

Seetõttu soovitab raportöör komisjoni ettepaneku muudatusteta heaks kiita.
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