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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 5-6

Návrh správy (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu

Návrh smernice (KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – pozmeňujúci akt)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK -1 (nový)

Článok 17 (smernica 2005/32/ES)

Článok -1
Článok 17 smernice 2005/32/ES sa 
nahrádza takto:

„Článok 17
Samoregulácia

Dobrovoľné dohody alebo iné 
samoregulačné opatrenia predložené ako 
alternatívy vykonávacích opatrení sa v 
kontexte tejto smernice hodnotia 
prinajmenšom na základe prílohy VIII v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 19 ods. 2 písm. a)”.

Or. en
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Odôvodnenie

K existujúcemu článku sa doplnil odkaz na regulačný postup s kontrolou, čím v smernici 
2005/32/ES prispôsobuje regulačnému postupu s kontrolou aj článok 17 a každé ďalšie 
prípadné rozhodnutie, ktoré by považovalo dobrovoľnú dohodu alebo samoreguláciu pre 
výrobky využívajúce energiu za alternatívne riešenie právne záväzného vykonávacieho 
opatrenia (ktoré by Komisia inak musela navrhnúť, ak majú výrobky využívajúce energiu 
spĺňať kritériá stanovené v článku 15).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK -1 (nový)

Článok 17 (smernica 2005/32/ES)

Článok -1
Článok 17 smernice 2005/32/ES sa 
nahrádza takto:

„Článok 17
Samoregulácia

Dobrovoľné dohody alebo iné 
samoregulačné opatrenia predložené ako 
alternatívy vykonávacích opatrení sa v 
kontexte tejto smernice hodnotia 
prinajmenšom na základe prílohy VIII. 
Komisia oznámi a sprístupní Európskemu 
parlamentu všetky relevantné informácie 
ohľadne hodnotení dobrovoľných dohôd 
alebo samoregulačných opatrení, ktoré sa 
považujú za alternatívy vykonávacích 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Dodala sa veta k článku, ktorý predkladá postup informovania EP o dobrovoľných dohodách 
alebo samoregulačných opatreniach, ktoré sa považujú za alternatívy právne záväzných 
vykonávacích opatrení (ktoré by Komisia inak musela navrhnúť, ak majú výrobky využívajúce 
energiu spĺňať kritériá stanovené v článku 15).


