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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-6

Návrh zprávy (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Návrh směrnice (KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – pozměňující akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK -1 (nový)

Článek 17 (směrnice 2005/32/ES)

Článek -1
Článek 17 směrnice 2005/32/EC se 
nahrazuje tímto:

„Článek 17
Samoregulace

Dobrovolné dohody nebo jiná 
samoregulační opatření předkládaná jako 
alternativy k prováděcím opatřením 
v souvislosti s touto směrnicí se posuzují 
alespoň na základě přílohy VIII v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 19 odst. 2a.”

Or. en
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Odůvodnění

K existujícímu článku byl doplněn odkaz na regulativní postup s kontrolou, aby  směrnice 
2005/32/ES upravovala podle regulativního postupu s kontrolou také článek 17 a každé 
případné rozhodnutí posuzující u energetického spotřebiče dobrovolnou dohodu nebo 
samoregulaci jako alternativu k právně závaznému prováděcímu opatření (které by jinak 
Komise musela navrhnout, pokud energetický spotřebič splňuje kritéria v článku 15).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karin Scheele

Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK -1 (nový)

Článek 17 (směrnice 2005/32/ES)

Článek -1
Článek 17 směrnice 2005/32/ES se 
nahrazuje tímto:

„Článek 17
Samoregulace

Dobrovolné dohody nebo jiná 
samoregulační opatření předkládaná jako 
alternativy k prováděcím opatřením 
v souvislosti s touto směrnicí se posuzují 
alespoň na základě přílohy VIII. Komise 
sdělí a zpřístupní Evropskému parlamentu 
všechny relevantní informace týkající se 
posuzování dobrovolných dohod nebo 
samoregulačních opatření, která jsou 
považována za alternativy k prováděcím 
opatřením.”

Or. en

Odůvodnění

K existujícímu článku byla doplněna věta zavádějící postup pro informování EP o 
dobrovolných dohodách nebo samoregulačních opatřeních, která jsou považována za 
alternativy k právně závazným prováděcím opatřením (která by jinak Komise musela 
navrhnout, pokud energetický spotřebič splňuje kritéria v článku 15).


