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Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) –
módosító jogi aktus)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 5
-1. CIKK (új)

17. cikk (2005/32/EK irányelv)

-1. cikk
A 2005/32/EK irányelv 17. cikke helyébe a 
következő szöveg lép: 

„17. cikk
Önszabályozás

Az ezen irányelvvel összefüggésben a 
végrehajtási intézkedések alternatívájaként 
előterjesztett önkéntes megállapodásokat 
vagy egyéb önszabályozó intézkedéseket 
legalább a VIII. melléklet alapján kell 
értékelni, a 19. cikk (2a.) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással összhangban.”
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Or. en

Indokolás

A meglévő cikket az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásra történő hivatkozással 
egészítették ki, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási eljáráshoz igazítsák a 2005/32/EK 
irányelv 17. cikkét is, valamint minden esetleges, a jogilag kötelező végrehajtási intézkedés 
alternatívájául szolgáló, valamely energiafelhasználó termékre vonatkozó önkéntes 
megállapodás vagy egyéb önszabályozó intézkedés megfontolására vonatkozó határozatot 
(amelyeket a Bizottságnak egyébként akkor kellene javasolnia, amikor valamely 
energiafelhasználó termék megfelel a 15. cikkben említett követelményeknek).

Módosítás, előterjesztette: Karin Scheele

Módosítás: 6
-1. CIKK (új)

17. cikk (2005/32/EK irányelv)

-1. cikk
A 2005/32/EK irányelv 17. cikke helyébe a 
következő szöveg lép:

„17. cikk
Önszabályozás

Az ezen irányelvvel összefüggésben a 
végrehajtási intézkedések alternatívájaként 
előterjesztett önkéntes megállapodásokat 
vagy egyéb önszabályozó intézkedéseket 
legalább a VIII. melléklet alapján kell 
értékelni. A Bizottság a végrehajtási 
intézkedések alternatívájaként tekintett
önkéntes megállapodások vagy egyéb 
önszabályozó intézkedések értékelésére 
vonatkozó összes információt jelenti az 
Európai Parlamentnek és azokat
rendelkezésére bocsátja.”

Or. en

Indokolás

A meglévő cikket egy mondattal egészítették ki, hogy eljárást vezessenek be arra vonatkozóan, 
hogy az Európai Parlamentet tájékoztassák a jogilag kötelező végrehajtási intézkedések 
alternatívájaként tekintett önkéntes megállapodásokról vagy egyéb önszabályozó 
intézkedésekről (amelyeket a Bizottságnak egyébként akkor kellene javasolnia, amikor 
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valamely energiafelhasználó termék megfelel a 15. cikkben említett követelményeknek).


