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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
 мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и 
Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0907)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0034/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 5 а (ново)

5а) По-специално, Комисията следва 
да бъде оправомощена да въвежда 
мерки за прилагането, които 
поставят изисквания за екодизайн 
към определени енергоемки продукти, 
в това число мерки за прилагането по 
време на преходния период, и да 

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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приема насоки, придружаващи тези 
мерки. Доколкото тези мерки са с 
общ обхват и са предназначени за 
допълнение на нови, несъществени 
елементи към настоящия регламент, 
те следва да бъдат приети при 
регулаторната процедура с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Обосновка

The implementing measures laying down ecodesign requirements and the accompanying 
guidelines should be adapted to the regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 2
Член 1 а (нов)

Член 15, параграф 1 (Директива 2005/32/ЕО)

Член 1а
В член 15, параграф 1 на Директива 
2005/32/ЕО думите "в съответствие с 
процедурата, посочена в член 19, 
параграф 2" се заменят с думите "в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2а".

Обосновка

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 15(1) 
on the adoption of the implementing measures should be adapted to this procedure.

Изменение 3
Член 1 б (нов)

Член 15, параграф 10 (Директива 2005/32/ЕО)

Член 1б
В член 15, параграф 10 на Директива 
2005/32/ЕО думите "в съответствие с 
член 19, параграф 2" се заменят с 
думите "в съответствие с член 19, 
параграф 2а".
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Обосновка

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 15(10) 
on the guidelines accompanying the implementing measures should be adapted to this 
procedure.

Изменение 4
Член 1 в (нов)

Член 16, параграф 2 (Директива 2005/32/ЕО)

Член 1в
В член 16, параграф 2 на Директива 
2005/32/ЕО думите "в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 19, 
параграф 2" се заменят с думите "в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 19, параграф 2а".

Обосновка

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 16(2) 
on the introduction of implementing measures during the transitional period should be 
adapted to this procedure.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission Proposal adapts the Ecodesign Directive1 to the new comitology procedure 
(regulatory procedure with scrutiny)2. The Commission proposal brings new hot-water 
boilers, household electric refrigerators and freezers, and ballasts for fluorescent lighting 
(these were regulated under older directives, which were amended under the Ecodesign 
Directive)3 under the new comitology procedure, but not the other new Ecodesign provisions 
(the adoption of implementing measures, the adoption of guidelines to accompany an 
implementing measure laying down ecodesign requirements and the introduction of 
implementing measures during the transitional period). The amendments ensure that also the 
new ecodesign provisions will fall under the regulatory procedure with scrutiny.

  
1 2005/32/EC.
2 Decision 1999/468/EC as amended by 2006/512/EC - the relevant text is article 5a.
3 92/42/EEC (efficiency requirements for new hot-water boilers), 96/57/EC (efficiency requirements for 
household electric refrigerators, freezers and combinations thereof), 2000/55/EC (efficiency requirements for 
ballasts for fluorescent lighting).


