
AM\668529EL.doc PE 388.637v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

9.5.2007 PE 388.637v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 5-6

Σχέδιο έκθεσης (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια

Πρόταση οδηγίας (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – τροποποιητική 
πράξη)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ -1  (νέο)

Άρθρο 17 (οδηγία 2005/32/ΕΚ)

Άρθρο -1
Το άρθρο 17 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

"Άρθρο 17
Αυτορρύθμιση

Εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα 
αυτορρύθμισης που προτάθηκαν ως 
εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα εφαρμογής 
στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας 
αξιολογούνται τουλάχιστον επί τη βάσει 
του παραρτήματος VΙΙΙ σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 (2α)".
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προστέθηκε στο υφιστάμενο άρθρο αναφορά στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για να 
προσαρμοστεί στη διαδικασία αυτή και το άρθρο 17 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και οιαδήποτε 
ενδεχόμενη απόφαση να ληφθεί υπόψη εθελοντική συμφωνία ή αυτορρύθμιση για κάποιο ΠΚΕ 
ως εναλλακτική λύση αντί του νομικά δεσμευτικού μέτρου εκτέλεσης (το οποίο, διαφορετικά, θα 
κληθεί να προτείνει η Επιτροπή όταν ένα ΠΚΕ πληροί τα κριτήρια του άρθρου 15). 

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ -1  (νέο)

Άρθρο 17 (οδηγία 2005/32/ΕΚ)

Άρθρο -1
Το άρθρο 17 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"Άρθρο 17
Αυτορρύθμιση

Εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα 
αυτορρύθμισης που προτάθηκαν ως 
εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα εφαρμογής 
στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας 
αξιολογούνται τουλάχιστον επί τη βάσει 
του παραρτήματος VΙΙΙ. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση και παρέχει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε σχετική 
πληροφορία σχετικά με την αξιολόγηση 
εθελοντικών συμφωνιών ή μέτρων 
αυτορρύθμισης που θεωρούνται ως 
εναλλακτικές λύσεις αντί των μέτρων 
εφαρμογής."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστέθηκε συμπληρωματική πρόταση στο υφιστάμενο άρθρο για να καθιερωθεί διαδικασία 
ενημέρωσης του ΕΚ σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες ή τα μέτρα αυτορρύθμισης που 
θεωρούνται ως εναλλακτικές λύσεις αντί των νομικά δεσμευτικών μέτρων (τα οποία, 
διαφορετικά, θα κληθεί να προτείνει η Επιτροπή όταν ένα ΠΚΕ πληροί τα κριτήρια του άρθρου 
15).
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