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PAKEITIMAI 5-6

Pranešimo projektas (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems gaminiams 

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD)) –
keičiantis aktas

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Claude Turmes 

Pakeitimas 5
-1 STRAIPSNIS (naujas)

17 straipsnis (Direktyva 2005/32/EB)
-1 straipsnis
Direktyvos 2005/32/EB 17 straipsnis 
keičiamas taip:  

„17 straipsnis
Savireguliavimas

Savanoriški susitarimai ar kitos 
atsižvelgiant į šią Direktyvą kaip 
alternatyvios įgyvendinimo priemonėms 
pateiktos pagal savireguliavimo principą 
veikiančios priemonės įvertinamos bent jau 
remiantis VIII priedo nuostatomis, taikant 
19 straipsnio 2a dalyje nurodomą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“
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Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje pridedama nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, siekiant taikyti  
reguliavimo procedūrą su tikrinimu Direktyvai 2005/32/EB, jos 17 straipsniui ir bet kokiam 
galimam sprendimui  su energiją naudojančiu produktu susijusį savanorišką susitarimą arba 
savireguliavimo priemones laikyti alternatyviomis teisiškai privalomai įgyvendinimo 
priemonei (priešingu atveju ją privalėtų pasiūlyti Komisija, jeigu energiją naudojantis 
produktas atitiktų 15 straipsnyje išdėstytus kriterijus).    

Pakeitimą pateikė Karin Scheele 

Pakeitimas 6
-1 STRAIPSNIS (naujas)

17 straipsnis (Direktyva 2005/32/EB)
-1 straipsnis
Direktyvos 2005/32/EB 17 straipsnis 
keičiamas taip:  

„17 straipsnis
Savireguliavimas

Savanoriški susitarimai ar kitos 
atsižvelgiant į šią Direktyvą kaip 
alternatyvios įgyvendinimo priemonėms 
pateiktos pagal savireguliavimo principą 
veikiančios priemonės įvertinamos bent jau 
remiantis VIII priedo nuostatomis.Komisija 
informuoja Europos Parlamentą ir suteikia 
jam visą susijusią informaciją apie 
savanoriškų susitarimų arba pagal 
savireguliavimo principą veikiančių 
priemonių, kurios laikomos alternatyviomis 
įgyvendinimo priemonėms, vertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Straipsnyje pridedamas sakinys, siekiant nustatyti procedūrą, kurią taikant Europos 
Parlamentas būtų informuojamas apie savanoriškus susitarimus arba pagal savireguliavimo 
principą veikiančias priemones, kurios laikomos alternatyviomis teisiškai privalomoms 
įgyvendinimo priemonėms (priešingu atveju jas privalėtų pasiūlyti Komisija, jeigu energiją 
naudojantis produktas atitiktų 15 straipsnyje išdėstytus kriterijus).
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