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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0093)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0088/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators 
(Batteries Directive) was subject to third reading agreement by the co-legislators just prior to 
the entry into force of the new comitology decision (decision 2006/512/EC), introducing the 
new regulatory procedure with scrutiny. The purpose of the current Commission proposal is 
therefore to adapt the provisions in the Batteries Directive to the new comitology procedure 
where relevant. 

According to the current proposal the adoption of a common methodology for the calculation 
of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users, adaptations of Annex III 
to take account of technical and scientific progress, the establishment of the procedural 
requirements for producer registration and the adoption and revision of detailed rules for 
labelling of batteries and accumulators will be done in accordance with the new regulatory 
procedure with scrutiny.

In a few cases the old regulatory procedure has been kept, but as the measures concerned are 
either specific (Article 10 (4) which is dealing with transitional arrangements aiming at 
facilitating the situation for a Member State that faces difficulties in the light of specific 
national circumstances) or purely of a administrative nature not amending the basic act 
(Articles 15 (3) and 22 (2)), that procedure seems to be the appropriate one for those cases.

The rapporteur therefore suggests to approve the Commission proposal without any 
amendments.
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