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PR_COD_1app

Procedūru apzīmējumi

* Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300.pantā un ES līguma 7.pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0093)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0088/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Par Direktīvu Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem (direktīva par baterijām) likumdevēji vienojās trešajā lasījumā tieši pirms jaunā 
komitoloģijas lēmuma stāšanās spēkā (Lēmums Nr. 2006/512/EK), ar ko ievieš jaunu 
regulatīvās kontroles procedūru. Tādēļ šī Komisijas priekšlikuma mērķis ir attiecīgi piemērot 
direktīvas par baterijām noteikumus jaunajai komitoloģijas procedūrai. 

Saskaņā ar šo priekšlikumu vispārējas metodoloģijas pieņemšana par pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru ikgadējo pārdošanas apjomu aprēķināšanu tiešajiem lietotājiem, III pielikuma 
pielāgošana, lai ņemtu vērā tehniskos un zinātniskos sasniegumus, procedūras prasību 
noteikšana ražotāju reģistrēšanai un sīki izstrādātu noteikumu pieņemšana un pārskatīšana 
bateriju un akumulatoru marķēšanai notiks saskaņā ar jauno regulatīvās kontroles procedūru.

Dažos gadījumos ir saglabāta iepriekšējā regulatīvā procedūra, bet tā kā attiecīgie pasākumi ir 
vai nu īpaši ((10. panta 4. punkts), kas attiecas uz pārejas pasākumiem, lai novērstu grūtības 
dalībvalstij īpašu valstu apstākļu dēļ), vai tikai administratīvi, kas negroza pamataktu 
(15. panta 3. punkts un 22. panta 2. punkts), šķiet, ka šī procedūra ir piemērota minētajiem 
gadījumiem.

Tādēļ referents ierosina apstiprināt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.


