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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till 
kommissionen
(KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0093)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0088/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

De två lagstiftarna nådde en överenskommelse om direktiv 2006/66/EG om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (batteridirektivet) vid 
tredje behandlingen kort före ikraftträdandet av det nya beslutet om kommittéförfarandet 
(beslut 2006/512/EG), genom vilket det nya föreskrivande förfarandet med kontroll infördes. 
Syftet med det aktuella förslaget från kommissionen är därför att i förekommande fall anpassa 
bestämmelserna i batteridirektivet till det nya kommittéförfarandet.

Enligt det aktuella förslaget kommer antagandet av en gemensam metod för beräkningen av 
den årliga försäljningen av bärbara batterier och ackumulatorer till slutanvändarna,
anpassningar av bilaga III för att beakta den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, 
fastställandet av formföreskrifter för registrering av producenter samt antagandet och 
översynen av närmare bestämmelser för märkning av batterier och ackumulatorer att ske i 
enlighet med det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

I vissa fall har det gamla föreskrivande förfarandet behållits, men eftersom de berörda 
åtgärderna är antingen specifika (artikel 10.4 om övergångsbestämmelser som syftar till att 
underlätta situationen för en medlemsstat som ställs inför svårigheter på grund av särskilda 
nationella förhållanden) eller av rent administrativ karaktär och inte ändrar den grundläggande
rättsakten (artikel 15.3 och artikel 22.2), verkar det förfarandet vara lämpligt för dessa fall.

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag godtas utan några ändringar.
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