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POPRAWKI 5-6

Projekt sprawozdania (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 5
ARTYKUŁ -1 (nowy)

Artykuł 17 (dyrektywa 2005/32/WE)

Artykuł 1
Art. 17 dyrektywy 2005/32/WE zastępuje się 
słowami: 

„Artykuł 17
Samoregulacja

Przedstawiane jako alternatywy dla zasad 
wdrażania porozumienia dobrowolne lub 
inne środki samoregulacji rozumiane w 
kontekście postanowień niniejszej
dyrektywy poddawane są co najmniej 
ocenie odpowiadającej zapisom załącznika 
VIII zgodnie z zasadami kontrolowanej 
procedury regulacyjnej, o której mowa w 
art. 19 ust 2 lit a).”
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Or. en

Uzasadnienie

Do istniejącego artykułu dodane zostało nawiązanie do kontrolowanej procedury 
regulacyjnej. Ma to na celu dostosowanie dyrektywy 2005/32/WE do wymogów tejże, także w 
odniesieniu do porozumień dobrowolnych lub środków samoregulacji rozumianych jako 
alternatywy prawnie wiążących zasad wdrażania (które w przeciwnym wypadku Komisja 
zobowiązana byłaby ustanowić w przypadku spełniania przez dany projekt kryteriów 
określonych w art. 15).

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 6
ARTYKUŁ -1 (nowy)

Artykuł 17 (dyrektywa 2005/32/WE)

Artykuł 1
Art. 17 dyrektywy 2005/32/WE zastępuje się 
słowami: 

„Artykuł 17
Samoregulacja

Przedstawiane jako alternatywy dla zasad 
wdrażania porozumienia dobrowolne lub 
inne środki samoregulacji rozumiane w 
kontekście postanowień niniejszej 
dyrektywy poddawane są co najmniej 
ocenie odpowiadającej zapisom załącznika 
VIII. Komisja udostępnia i przedstawia 
Parlamentowi wszelkie istotne informacje 
odnoszące się do ocen porozumień 
dobrowolnych lub środków samoregulacji 
rozumianych jako alternatywy dla zasad 
wdrażania.”

Or. en

Uzasadnienie

Do istniejącego artykułu dodane zostało odniesienie do procedury informowania PE o 
porozumieniach dobrowolnych lub środkach samoregulacji rozumianych jako alternatywy 
prawnie wiążących zasad wdrażania (które w przeciwnym wypadku Komisja zobowiązana 
byłaby ustanowić w przypadku spełniania przez dany projekt kryteriów określonych w art. 
15).
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