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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
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(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1 wordt elk door de Commissie 
ingediend codificatievoorstel onderzocht door een adviesgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van de 
Commissie.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 7 oktober 2008 over 
deze tekst uitspreken.

Bijlage

                                               
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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ADVIESGROEP
VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 6 september 2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp 
voor energiegerelateerde producten (gecodificeerde versie)
COM(2008)0399 van 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

Gelet op het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik 
van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de Adviesgroep bestaande uit de 
Juridische Diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 24 juli 2008 
bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel van de Commissie te behandelen.

Op die vergadering1 is de Adviesgroep, na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en tot 
wijziging van 92/42/EEG van de Raad en van de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de vervanging, in 
artikel 20, van het woord "sancties" door "voorschriften" en de toevoeging van de slotzin 
(luidende: "De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 23, lid 1, vermelde datum 
in kennis van die bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van elke latere wijziging van 
die bepalingen") hadden moeten worden aangegeven tegen een grijze achtergrond zoals 
gebruikelijk is in geval van inhoudelijke wijzigingen. 

Dientengevolge heeft de adviesgroep bij de behandeling van het voorstel in onderlinge 
overeenstemming geconstateerd dat het voorstel geen inhoudelijke wijzigingen omvat met 
uitzondering van de wijzigingen die als zodanig in het voorstel of in dit advies zijn vermeld. De 
adviesgroep heeft tevens geconcludeerd, met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde 
bepalingen van het eerdere besluit met de inhoudelijke wijzigingen, dat het voorstel een 
eenvoudige codificatie bevat van de bestaande teksten, zonder wijziging van de inhoud.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND 
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Waarnemend directeur-generaal

                                               
1 De Adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, 
zijnde de basisversie van de te behandelen tekst.
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