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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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(COM(2007)0093)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0088/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienia tegoż 
innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

UZASADNIENIE

W sprawie dyrektywy 2006/66/WE dotyczącej baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów (dyrektywa a bateriach) współprawodawcy zawarli porozumienie w trzecim 
czytaniu, tuż przed wejściem w życie nowej decyzji w sprawie komitologii (decyzja 
2006/512/WE), wprowadzającej nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. Obecny 
wniosek Komisji ma zatem na celu dostosowanie, tam, gdzie jest to stosowne, przepisów 
zawartych w dyrektywie o bateriach do nowej procedury komitologii. 

Zgodnie ze wspomnianym wnioskiem, ustanowienie wspólnej metodyki obliczania rocznej 
sprzedaży przenośnych baterii i akumulatorów użytkownikom końcowym, dostosowanie 
Załącznika III w celu uwzględnienia postępu technicznego i naukowego, ustalenie wymagań 

  
1 Dz.U. C ... / Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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proceduralnych dla rejestracji producentów oraz ustanowienie i zmiana szczegółowych zasad 
dotyczących etykietowania baterii i akumulatorów odbędą się zgodnie z nową procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą.

W kilku przypadkach zachowana została stara procedura regulacyjna, jednak ze względu na
to, że środki, których ona dotyczy są albo środkami szczególnymi (art. 10 ust. 4 dotyczący 
przepisów przejściowych mających na celu ułatwienie sytuacji państwa członkowskiego, 
które doznaje trudności wynikających ze szczególnych warunków krajowych), albo mającymi 
czysto administracyjny charakter i nie zmieniającymi podstawowego aktu (art. 15. ust. 3 oraz 
art. 22 ust. 2), wydaje się, że wspomniana procedura jest dla nich odpowiednia. 

Sprawozdawca sugeruje zatem zatwierdzenie wniosku Komisji bez wnoszenia poprawek.


