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Retsudvalget

22.9.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0055/2008)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse 
af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle forslag til omarbejdning, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 7. oktober 2008.

Bilag
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DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 6. september 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af 
krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(KOM(2008) 399 endelig af 16.7.2008 – 2008/0076(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 24. juli 2008 
bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af 
krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og om ændring af Rådets direktiv 
92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, konstaterede 
den rådgivende gruppe, at erstatningen af ordlyden i artikel 20 "hvilke sanktioner der skal 
anvendes ved" med "bestemmelser om sanktioner for" og tilføjelsen af en sætning til sidst 
(med følgende ordlyd: "Medlemsstaterne giver senest på den i artikel 23, stk. 1, fastsatte dato 
Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer 
af betydning for bestemmelserne") burde have været markeret med den grå skygge, der 
generelt anvendes i forbindelse med indholdsmæssige ændringer. 

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 
de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 
af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

(Sign.) C. PENNERA (Sign.) J.-C. PIRIS (Sign.) C.-F.DURAND
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør
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