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Frédérique Ries
Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten

Voorstel voor een richtlijn (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 5
ARTIKEL -1 (nieuw)

Artikel 17 (richtlijn 2005/32/EG)

Artikel -1
Artikel 17 van richtlijn 2005/32/EG wordt 
vervangen door:

"Artikel 17
Zelfregulering

Vrijwillige overeenkomsten of andere 
zelfreguleringsmaatregelen die als 
alternatieven voor uitvoeringsmaatregelen 
in het kader van deze richtlijn worden 
gepresenteerd, worden ten minste op basis 
van bijlage VIII beoordeeld volgens de in 
artikel 19, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.”

Or. en
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Motivering

Een verwijzing naar de regelgevingsprocedure met toetsing is toegevoegd aan het bestaande 
artikel, om richtlijn 2005/32/EG dienovereenkomstig aan te passen. Tevens wordt in artikel 
17 een verwijzing opgenomen naar een eventueel besluit om een vrijwillige overeenkomst of 
zelfreguleringsmaatregelen inzake een energieverbruikend product als alternatief voor een 
juridisch bindende uitvoeringsmaatregel (die de Commissie anders moet voorstellen wanneer 
een energieverbruikend product voldoet aan de criteria in art. 15). 

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 6
ARTIKEL -1 (nieuw)

Artikel 17 (richtlijn 2005/32/EG)

Artikel 17 van richtlijn 2005/32/EG wordt 
vervangen door:

"Artikel 17
Zelfregulering

Vrijwillige overeenkomsten of andere 
zelfreguleringsmaatregelen die als 
alternatieven voor uitvoeringsmaatregelen 
in het kader van deze richtlijn worden 
gepresenteerd, worden ten minste op basis 
van bijlage VIII beoordeeld. Alle relevante 
informatie met betrekking tot de 
beoordeling van vrijwillige overeenkomsten 
of zelfreguleringsmaatregelen die worden 
beschouwd als alternatieven voor 
uitvoeringsmaatregelen wordt door de 
Commissie aan het Europees Parlement 
gerapporteerd en beschikbaar gesteld.”

Or. en

Motivering

Er is een zin aan het bestaande artikel toegevoegd om een procedure in te voeren voor het 
informeren van het EP over vrijwillige overeenkomsten of zelfreguleringsmaatregelen die 
beschouwd worden als alternatieven voor juridisch bindende uitvoeringsmaatregelen (die de 
Commissie anders moet voorstellen wanneer een energieverbruikend product voldoet aan de 
criteria in art. 15).
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