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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ 
ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
(KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0093)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0088/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu o smernici 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a 
použitých batériách a akumulátoroch (smernica o batériách) v treťom čítaní bezprostredne 
pred nadobudnutím účinnosti nového rozhodnutia o komitológii (rozhodnutie 2006/512/ES), 
ktorým sa zavádza nový regulačný postup s kontrolou. Účelom súčasného návrhu Komisie je 
preto v prípade potreby prispôsobiť ustanovenia smernice o batériách novému 
komitologickému postupu.

Podľa súčasného návrhu bude prijímanie spoločnej metodiky pre výpočet ročného predaja 
prenosných batérií a akumulátorov konečným spotrebiteľom, prispôsobenie prílohy III 
s cieľom zohľadniť vedeckotechnický vývoj, vytvorenie procedurálnych požiadaviek na 
registráciu výrobcu a prijímanie a revízia podrobných pravidiel označovania batérií 
a akumulátorov prebiehať v súlade s novým regulačným postupom s kontrolou.

V niektorých prípadoch sa zachoval starý regulačný postup, ale keďže príslušné opatrenia sú 
buď špecifické (článok 10 odsek 4, ktorým sa upravujú prechodné opatrenia zamerané na 
uľahčenie situácie členskému štátu čeliacemu ťažkostiam v dôsledku osobitných 
vnútroštátnych okolností) alebo čisto administratívnej povahy nepozmeňujúc základný akt 
(článok 15 odsek 3 a článok 22 odsek 2), zdá sa tento postup pre dané prípady vhodný.

Spravodajca preto navrhuje schváliť návrh Komisie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov.
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