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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en 
accu's, met betrekking tot de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
(COM(2007) 0093 – C6-088/2007 – 2007/0036(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007) 0093)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0088/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Even voordat het nieuwe comitologiebesluit (2006/512/EG) van kracht werd waarbij de 
nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing is ingevoerd, werd door de medewetgevers in 
derde lezing overeenkomst bereikt over richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, 
alsook afgedankte batterijen en accu's (de batterijenrichtlijn). Met het huidige 
Commissievoorstel wordt dan ook beoogd de bepalingen in de batterijenrichtlijn waar nodig 
aan te passen aan de nieuwe comitologieprocedure.

Volgens onderhavig voorstel vinden vaststelling van een gezamenlijke methode voor de 
berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en accu's aan eindgebruikers, 
aanpassingen van Bijlage III naar aanleiding van de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang, bepaling van procedure-eisen voor de registratie van producenten en de 
goedkeuring en herziening van nauwkeurige voorschriften voor de etikettering van batterijen 
en accu's plaats overeenkomstig de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing.

In een gering aantal gevallen is vastgehouden aan de oude regelgevingsprocedure, maar daar 
de maatregelen in kwestie specifiek (artikel 10, lid 4 over de aanpak van overgangsregelingen 
ter vergemakkelijking van de situatie voor lidstaten die door specifieke nationale 
omstandigheden kampen met problemen) of louter administratief van aard zijn en de 
rechtshandeling (artikelen 15, lid 3 en 22, lid 2) niet wijzigen, is de procedure voor dit soort 
gevallen adequaat.

Uw rapporteur stelt derhalve voor het Commissievoorstel ongewijzigd goed te keuren.


