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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/32/ES 
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů 
a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES 
a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0907)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0034/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 5 A (nový)

(5a) Zejména by měla mít Komise 
pravomoc přijímat prováděcí opatření, 
které stanoví požadavky na ekodesign 
definovaných energetických spotřebičů, 
včetně zavádění prováděcích opatření 
během přechodného období, a přijímat 
pokyny k těmto prováděcím opatřením.  
Protože mají tato opatření obecnou 
působnost a jejich cílem je doplnit tuto 
směrnici přidáním nových nepodstatných 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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prvků, měla by být přijímána regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Prováděcí opatření stanovující požadavky na ekodesign a pokyny k nim by měly být upraveny 
s ohledem na regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 1 A (nový)

Čl. 15 odst. 1 (Směrnice 2005/32/ES)

Článek 1a
V čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/32/ES se 
slova „v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2“ nahrazují slovy „v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 19 
odst. 2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba 
přizpůsobit tomuto postupu také čl. 15 odst. 1 o přijímání prováděcích opatření. 

Pozměňovací návrh 3
ČLÁNEK 1 B (nový)

Čl. 15 odst. 10 (Směrnice 2005/32/ES)

Článek 1b
V čl. 15 odst. 10 směrnice 2000/32/ES se 
slova „v souladu s čl. 19 odst. 2“ 
nahrazují slovy „v souladu s čl. 19 odst. 
2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba 
přizpůsobit tomuto postupu také čl. 15 odst. 10 o pokynech k prováděcím opatřením. 
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Pozměňovací návrh 4
ČLÁNEK 1 C (nový)

Čl. 16 odst. 2 (Směrnice 2005/32/ES)

Article 1c
V čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/32/ES se 
slova „v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2“ nahrazují slovy „v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 19 
odst. 2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba 
přizpůsobit tomuto postupu také čl. 16 odst. 2 o zavádění prováděcích opatření během 
přechodného období. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise přizpůsobuje směrnici o ekodesignu1 novému postupu komitologie (regulativní 
postup s kontrolou)2. Podle návrhu Komise se na nové teplovodní kotle, elektrické chladničky
a mrazničky pro domácnosti a předřadníky k zářivkám (ty byly upraveny ve starších 
směrnicích, které byly novelizovány v rámci nové směrnice o ekodesignu)3 vztahuje nový 
postup komitologie, nikoli však ostatní nová ustanovení směrnice o ekodesignu (přijetí 
prováděcích opatření, přijetí pokynů k prováděcím opatřením stanovujícím požadavky na 
ekodesign a zavádění prováděcích opatření během přechodného období). Pozměňovací 
návrhy zajišťují, že se na nová ustanovení o ekodesignu bude vztahovat regulativní postup 
s kontrolou.

  
1 2005/32/ES.
2 Rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – relevantním textem je článek 5a.
3 92/42/EHS (o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva), 96/57/ES 
(o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou
určeny pro domácnost), 2000/55/ES (o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám).


