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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 5
ARTICOLUL -1 (nou)

Articolul 17 (Directiva 2005/32/CE)

Articolul -1
Articolul 17 din Directiva 2005/32/CE se 
înlocuieşte cu următorul text: 

„Articolul 17
Autoreglementare

Acordurile voluntare sau alte măsuri de 
autoreglementare prezentate ca alternative 
la măsurile de aplicare în contextul 
prezentei directive sunt evaluate cel puţin 
pe baza anexei VIII, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 19 alineatul (2a).”

Or. en
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Justification

A reference to the regulatory procedure with scrutiny has been added to the existing article, 
to adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 17 and 
any eventual decision to consider a voluntary agreement or self-regulation on an EuP as an 
alternative to legally binding implementing measure (that the Commission otherwise would 
be required to propose when an EuP meets the criteria in art 15).

Amendament depus de Karin Scheele

Amendamentul 6
ARTICOLUL -1 (new)

Articolul 17 (DirectivA 2005/32/Ce)

Articolul -1
Articolul 17 din Directiva 2005/32/CE se 
înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 17
Autoreglementare

Acordurile voluntare sau alte măsuri de 
autoreglementare prezentate ca alternative 
la măsurile de aplicare în contextul 
prezentei directive sunt evaluate cel puţin 
pe baza anexei VIII. Comisia elaborează 
un raport, pe care îl prezintă Parlamentului 
European, cu privire la toate informaţiile 
pertinente referitoare la evaluările 
acordurilor voluntare sau ale măsurilor de 
autoreglementare care sunt considerate 
alternative la măsurile de aplicare.”

Or. en

Justification

A sentence has been added to the existing article to introduce a procedure for informing the 
EP on voluntary agreements or self-regulation measures which are considered as alternatives 
to legally binding implementing measures (that the Commission otherwise would be required 
to propose when an EuP meets the criteria in art 15).


