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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 2005/32/EF om rammerne for 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om 
ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen
(KOM(2006)0907 – C6–0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0907)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0034/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 5 A (ny)

(5a) I særdeleshed bør Kommissionen 
have beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 
af bestemte energiforbrugende produkter, 
herunder indførelse af 
gennemførelsesforanstaltninger i 
overgangsperioden, samt vedtage 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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retningslinjer for disse 
gennemførelsesforanstaltninger. Da disse 
foranstaltninger er af generel karakter og 
er bestemt til at supplere dette direktiv ved 
tilføjelse af nye ikke væsentlige elementer, 
bør de vedtages i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol som 
fastlagt i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltningerne om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og 
de dertil hørende retningslinjer bør tilpasses forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1 A (ny)

Artikel 15, stk. 1 (direktiv 2005/32/EF)

Artikel 1a
I artikel 15, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF 
erstattes ordene "i artikel 19, stk. 2" med 
ordene "i artikel 19, stk. 2a".

Begrundelse

For at tilpasse direktiv 2005/32/EF til forskriftsproceduren med kontrol bør artikel 15, stk. 1, 
om vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger tilpasses denne procedure.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1 B (ny)

Artikel 15, stk. 10 (direktiv 2005/32/EF)

Artikel 1 b
I artikel 15, stk. 10, i direktiv 2005/32/EF 
erstattes ordene "efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2," med ordene "efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2a".

Begrundelse

For at tilpasse direktiv 2005/32/EF til forskriftsproceduren med kontrol bør artikel 15, stk. 
10, om retningslinjerne for gennemførelsesforanstaltningerne tilpasses denne procedure.
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Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1 B (ny)

Artikel 15, stk. 1 (direktiv 2005/32/EF)

Artikel 1c
I artikel 16, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF 
erstattes ordene "efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2," med ordene "efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2a".

Begrundelse

For at tilpasse direktiv 2005/32/EF til forskriftsproceduren med kontrol bør artikel 16, stk. 2, 
om indførelse af gennemførelsesforanstaltninger i overgangsperioden tilpasses denne 
procedure.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag tilpasser direktivet om miljøvenligt design1 til den nye 
komitologiprocedure (forskriftsprocedure med kontrol)2. Kommissionens forslag bringer nye 
varmtvandskedler, elektriske køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug samt forkoblinger 
til lysstofbelysning (disse blev reguleret i henhold til de ældre direktiver, som blev ændret af 
direktivet om miljøvenligt design)3 under den nye komitologiprocedure, men ikke de andre 
nye bestemmelser om miljøvenligt design (vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger, 
vedtagelse af retningslinjer for en gennemførelsesforanstaltning om fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design og indførelse af gennemførelsesforanstaltninger i overgangsperioden). 
Ændringsforslagene har til formål at sørge for, at de nye bestemmelser om miljøvenligt design 
også falder ind under forskriftsproceduren med kontrol.

  
1 2005/32/EF.
2 Afgørelse 1999/468/EF som ændret af 2006/512/EF - den relevante tekst er artikel 5a.
3 92/42/EØF (effektivitetskrav for nye varmtvandskedler), 96/57/EF (effektivitetskrav for elektriske køleskabe, 
dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug), 2000/55/EF (effektivitetskrav til forkoblinger til 
lysstofbelysning).


