
CM\743272RO.doc PE412.304v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri juridice

22.9.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(0055/2008)

Ref.: Propunere de directivă Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic (reformare)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

În conformitate cu Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie este examinată de un grup consultativ alcătuit din reprezentanţi ai 
serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului şi al Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menţionată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunţa, în principiu, asupra acestui text, în cadrul 
reuniunii sale din 7 octombrie 2008.

Anexă.
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GRUPUL CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 6 septembrie 2008

AVIZ

ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic 
COM(2008) 399 final din 16.7.2008 – 2008/0151 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei, s-a întrunit la 24 iulie 2008 în scopul examinării, printre 
altele, a propunerii susmenţionate prezentate de Comisie.

În cadrul reuniunii1, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de reformare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei 
92/42/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului, grupul consultativ de lucru a stabilit, de comun acord, că la 
articolul 20 înlocuirea cuvântului „penalităţi” cu cuvântul „norme” şi adăugarea unei teze 
finale (formulată după cum urmează: „Comisiei îi sunt notificate aceste dispoziţii de către 
statele membre cel mai târziu la data menţionată la articolul 23 alineatul (1) şi, în cel mai 
scurt timp, orice modificare ulterioară a acestora”) ar fi trebuit identificată cu ajutorul 
fontului gri, utilizat în general în cazul modificărilor de fond.

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile în limbile engleză, franceză şi germană ale propunerii 
şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în 
cadrul său sau în prezentul aviz. Grupul consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
priveşte dispoziţiile rămase neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de fond 
efectuate, propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director general interimar


