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Изменение, внесено от Claude Turmes

Изменение 5
ЧЛЕН -1 (нов)

Член 17 (Директива 2005/32/ЕО)

Член -1
Член 17 от Директива 2005/32/EО се 
замества със следния текст: 

"Член 17
Саморегулиране

Доброволните споразумения или други 
мерки за саморегулиране, представени 
като алтернатива на мерките по 
прилагането в контекста на 
настоящата директива, се оценяват 
поне на основата на приложение VІІІ, в 
съответствие с регулаторната 
процедура с контрол, посочена в член 
19, параграф 2а."
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Or. en

Justification

A reference to the regulatory procedure with scrutiny has been added to the existing article, 
to adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 17 and 
any eventual decision to consider a voluntary agreement or self-regulation on an EuP as an 
alternative to legally binding implementing measure (that the Commission otherwise would 
be required to propose when an EuP meets the criteria in art 15).

Изменение, внесено от Karin Scheele

Изменение 6
ЧЛЕН -1 (нов)

Член 17 (Директива 2005/32/ЕО)

Член -1
Член 17 от Директива 2005/32/EО се 
замества със следния текст: 

"Член 17
Саморегулиране

Доброволните споразумения или други 
мерки за саморегулиране, представени 
като алтернатива на мерките по 
прилагането в контекста на 
настоящата директива, се оценяват 
поне на основата на приложение VІІІ. 
Комисията докладва и предоставя на 
Европейския парламент цялата 
информация, свързана с оценките на 
доброволни споразумения или на мерки 
за саморегулиране, които се считат за 
алтернатива на мерките по 
прилагането."

Or. en

Justification

A sentence has been added to the existing article to introduce a procedure for informing the 
EP on voluntary agreements or self-regulation measures which are considered as alternatives 
to legally binding implementing measures (that the Commission otherwise would be required 
to propose when an EuP meets the criteria in art 15).


