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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
(uudelleenlaadittu)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151 (COD))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
antamia uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
7. lokakuuta 2008.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVARYHMÄ

Brussels, 6 September 2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
KOM(2008) 399 lopullinen 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa 
antava ryhmä kokoontui 24. heinäkuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kyseisessä kokouksessa1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 2005/32/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista, sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamista, minkä 
perusteella neuvoa-antava ryhmä totesi yksimielisesti, että 20 artiklassa sanan "rangaistukset" 
korvaaminen  sanalla "säännöt" sekä uusi viimeinen lause (jonka sanamuodon mukaan 
"Jäsenvaltioiden on annettava nämä säädökset komissiolle tiedoksi viimeistään 23 artiklan 1 
kohdassa säädettynä ajankohtana ja niiden on ilmoitettava sille viipymättä säädöksiä 
koskevat myöhemmät muutokset") olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, mikä olisi 
osoittanut merkittävät muutokset.

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. 
Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei 
sisälly tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia 
muutoksia. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista 
kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen 
kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Vt. pääjohtaja
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