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Utskottet för rättsliga frågor

22.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0055/2008)

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, ska en rådgivande grupp
bestående av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
granska kommissionens förslag till omarbetning.

Härmed bifogas den rådgivande gruppens yttrande över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att uttala sig om yttrandet vid sitt sammanträde 
den 7 oktober 2008.

Bilaga.
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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel, den 6 september 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter
(KOM(2008)0399 av den 16 juli 2008 – 2008/0151(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av tekniken för omarbetning av rättsakter, särskilt punkt 9 i detta 
avtal, sammanträdde den rådgivande gruppen, bestående av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 24 juli 2008 för att bland annat granska 
ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid detta sammanträde1 behandlades förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om 
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter och 
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG 
och 2000/55/EG. Den rådgivande gruppen konstaterade enhälligt att ordet ”sanktioner” i 
punkt 20 ska ersättas med ”bestämmelser” och att en avslutande mening ska läggas till i denna 
punkt, vilken ska lyda: ”Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen 
                                               
1 Den rådgivande gruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och 
arbetade utifrån den engelska som var textens originalversion.
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senast den dag som anges i artikel 23.1 och därefter utan dröjsmål alla ändringar som gäller 
dem.” Ändringarna ska markeras med gråskuggning så som är brukligt vid större ändringar.

Följaktligen var gruppen efter granskningen enig om att förslaget inte innehåller några andra 
ändringar av sakinnehållet än de ändringar som redan angetts i förslaget eller i detta yttrande. 
När det gäller kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten med 
dessa ändringar av sakinnehållet, konstaterade gruppen att förslaget endast gäller en 
kodifiering av den befintliga texten utan någon ändring av sakinnehållet.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Tf. generaldirektör
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