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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 5
ARTIKEL -1 (ny)

Artikel 17 (direktiv 2005/32/EF)

Artikel -1
Artikel 17 i direktiv 2005/32/EF får 
følgende ordlyd:

"Artikel 17
Selvregulering

Frivillige aftaler og andre 
selvreguleringsforanstaltninger, der 
fremstår som alternativer til 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med dette direktiv, skal som et 
minimum vurderes på grundlag af bilag 
VIII i overensstemmelse med den i artikel 
12, stk. 2a, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol."
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Or. en

Begrundelse

En henvisning til forskriftsproceduren med kontrol er blevet tilføjet den eksisterende artikel 
for at tilpasse direktiv 2005/32/EF til forskriftsproceduren med kontrol også i artikel 17 og 
enhver eventuel afgørelse om at betragte en frivillig aftale eller en selvregulering om et 
energiforbrugende produkt som et alternativ til juridisk bindende 
gennemførelsesforanstaltninger (som Kommissionen ellers ville være nødt til at foreslå, når et 
energiforbrugende produkt opfylder kriterierne i artikel 15).

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 6
ARTIKEL -1 (ny)

Artikel 17 (direktiv 2005/32/EF)

Artikel -1
Artikel 17 i direktiv 2005/32/EF får 
følgende ordlyd:

"Artikel 17
Selvregulering

Frivillige aftaler og andre 
selvreguleringsforanstaltninger, der 
fremstår som alternativer til 
gennemførelsesforanstaltninger i 
forbindelse med dette direktiv, skal som et 
minimum vurderes på grundlag af bilag 
VIII. Kommissionen aflægger beretning og 
forelægger Europa-Parlamentet alle 
relevante oplysninger vedrørende 
vurderingen af frivillige aftaler eller 
selvreguleringsforanstaltninger, som 
betragtes som alternativer til 
gennemførelsesforanstaltninger."

Or. en

Begrundelse

En sætning er blevet tilføjet den eksisterende artikel for at indføre en procedure med henblik 
på at orientere EP om frivillige aftaler eller selvreguleringsforanstaltninger, som betragtes 
som alternativer til juridisk bindende gennemførelsesforanstaltninger (som Kommissionen 
ellers ville være nødt til at foreslå, når et energiforbrugende produkt opfylder kriterierne i 
artikel 15).
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