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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista 
sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta 
komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0093)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0088/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Direktiivi 2006/66/EY paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 
(paristodirektiivi) oli lainsäädäntövallan käyttäjien sovittavana kolmanteen käsittelyyn juuri 
ennen uuden komitologiapäätöksen (päätös 2006/512/EY) voimaantuloa, jossa otettiin 
käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Käsiteltävänä olevan komission 
ehdotuksen tarkoituksena on siksi tarvittaessa muokata paristodirektiivin määräyksiä uuden 
komitologiamenettelyn mukaisiksi.

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaan loppukäyttäjille vuosittain myytävien kannettavien 
paristojen ja akkujen laskemiseen käytettävän yhteinen metodologian hyväksyminen, liitteen 
III muuttaminen teknisen ja tieteellisen edistyksen huomioon ottamiseksi, tuottajien 
rekisteröintiin tarvittavien menettelyvaatimusten käyttöönotto sekä paristojen ja akkujen 
merkintää koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen käyttöönotto ja uudelleentarkastelu
suoritetaan uuden valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Muutamissa tapauksissa vanha sääntelymenettely on säilytetty, mutta koska kyseiset toimet 
ovat joko täsmällisiä (kuten 10 artiklan 4 kohta, joka koskee sellaisen jäsenvaltion tilanteen 
tilapäistä helpottamista, jonka tietyt kansalliset olosuhteet aiheuttavat vaikeuksia) tai puhtaasti 
hallinnollisia ja perussäännöstä muuttamattomia (15 artiklan 3 kohta ja 22 artiklan 2 kohta), 
vaikuttaisi siltä, että kyseinen menettely olisi näissä tapauksissa sopiva.

Esittelijä haluaa siksi ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia.


