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ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-6

Förslag till betänkande (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/32/EG om 
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och 
av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 
2000/55/EG med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

Förslag till direktiv (KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 5
ARTIKEL -1 (ny)

Artikel 17 (direktiv 2005/32/EG)

Artikel -1
Artikel 17 i direktiv 2005/32/EG skall 
ersättas av följande:

”Artikel 17
Självreglering

Frivilliga avtal eller andra åtgärder för 
självreglering som beskrivs som alternativ 
till genomförandeåtgärderna i detta direktiv 
skall minst bedömas utifrån bilaga VIII i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.2a”
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Or. en

Motivering

En hänvisning till det föreskrivande förfarandet med kontroll har lagts till i den befintliga 
artikeln i syfte att anpassa direktiv 2005/32/EG till detta förfarande samt till artikel 17 och 
alla eventuella beslut om att beakta ett frivilligt avtal eller självreglering avseende en 
energianvändande produkt som alternativ till rättsligt bindande genomförandeåtgärder (som 
kommissionen annars måste föreslå när en energianvändande produkt uppfyller kriterierna i 
artikel 15).

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 6
ARTIKEL -1 (ny)

Artikel 17 (direktiv 2005/32/EG)

Artikel -1
Artikel 17 i direktiv 2005/32/EG skall 
ersättas av följande:

”Artikel 17
Självreglering

Frivilliga avtal eller andra åtgärder för 
självreglering som beskrivs som alternativ 
till genomförandeåtgärderna i detta direktiv 
skall minst bedömas utifrån bilaga VIII. 
Kommissionen skall rapportera till 
Europaparlamentet och förse det med all 
relevant information om bedömningar av 
frivilliga avtal eller självregleringsåtgärder 
som betraktas som alternativ till 
genomförandeåtgärderna.”

Or. en

Motivering

En mening har lagts till i den befintliga artikeln i syfte att införa ett förfarande för 
information till Europaparlamentet om frivilliga avtal eller självregleringsåtgärder som 
betraktas som alternativ till rättsligt bindande genomförandeåtgärder (som kommissionen 
annars måste föreslå när en energianvändande produkt uppfyller kriterierna i artikel 15).


