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Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (przekształcenie)
(COM(2008) 399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, bada wszelkie wnioski Komisji dotyczące przekształcenia.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji 
w dniu 7 października 2008 r.

Załącznik
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GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 6 września 2008 r.

OPINIA

DO WIADOMOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią
COM(2008) 399 wersja ostateczna z dnia 16.07.2008 r. - 2008/0151 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a zwłaszcza pkt 9 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniu 24 lipca 
2008 r. w celu zbadania między innymi wspomnianego wniosku przedłożonego przez 
Komisję.

W trakcie tego posiedzenia1, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2005/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/57/WE i 2000/55/WE konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, że w art. 20 
zastąpienie słowa „sankcje” słowem „zasady” oraz dodanie ostatniego zdania 
(w następującym brzmieniu: „Najpóźniej do dnia określonego w art. 23 ust. 1 państwa 
członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję, a następnie bezzwłocznie 
                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała angielską, francuską i niemiecką wersją językową przedmiotowego 
wniosku i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową 
omawianego tekstu.

Adlib Express Watermark



CM\743272PL.doc 3/3 PE412.304v01-00

PL

powiadamiają o wszystkich późniejszych zmianach, które ich dotyczą”) należało oznaczyć 
szarym wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza 
stwierdziła bez różnicy zdań że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz 
tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii.
Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych 
przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami, przedmiotowy wniosek 
dotyczy zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu, bez zmiany jego przedmiotu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Dyrektor Dyrektor p.o. Dyrektora Generalnego
Wydziału Prawnego Wydziału Prawnego
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