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Predlog Direktive (KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – akt o spremembi)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 5
ČLEN -1 (novo)

Člen 17 (Direktiva 2005/32/ES)

Člen -1
Člen 17 Direktive 2005/32/ES se nadomesti 
z naslednjim:

"Člen 17
Samoregulacija

Prostovoljni sporazumi ali drugi ukrepi za 
samoregulacijo, predstavljeni kot 
alternative izvedbenim ukrepom v okviru te 
direktive, se ocenijo vsaj na podlagi Priloge 
VIII v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 19(2a)."
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Obrazložitev

Obstoječemu členu se doda sklicevanje na regulativni postopek s pregledom, za prilagoditev 
Direktive 2005/32/ES regulativnemu postopku s pregledom se doda tudi člen 17 in vsaka 
morebitna odločitev, da se prostovoljni sporazum ali samoregulacija o izdelkih, ki rabijo 
energijo, štejejo kot alternativa pravno zavezujočim izvedbenim ukrepom (ki bi jih sicer v 
primeru, da izdelek, ki rabi energijo, ustreza merilom iz člena 15, morala predlagati 
Komisija).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 6
ČLEN -1 (novo)

Člen 17 (Direktiva 2005/32/ES)

Člen -1
Člen 17 Direktive 2005/32/ES se nadomesti 
z naslednjim:

"Člen 17
Samoregulacija

Prostovoljni sporazumi ali drugi ukrepi za 
samoregulacijo, predstavljeni kot 
alternative izvedbenim ukrepom v okviru te 
direktive, se ocenijo vsaj na podlagi Priloge 
VIII. Komisija Evropskemu parlamentu 
poroča in da na voljo vse ustrezne 
informacije o ocenah prostovoljnih 
sporazumov ali ukrepov za samoregulacijo, 
ki se štejejo kot alternative izvedbenim 
ukrepom."

Or. en

Obrazložitev

Obstoječemu členu se doda stavek za uvedbo postopka obveščanja Evropskega parlamenta o 
prostovoljnih sporazumih ali ukrepih za samoregulacijo, ki se štejejo kot alternative pravno 
zavezujočim izvedbenim ukrepom (ki bi jih sicer v primeru, da izdelek, ki rabi energijo, 
ustreza merilom iz člena 15, morala predlagati Komisija).


