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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 

από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0907)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-034/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

(5α) Η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να 
έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει μέτρα 
εφαρμογής που καθορίζουν απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα 
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, 
περιλαμβανομένης της θέσπισης μέτρων 
κατά τη μεταβατική περίοδο, και να 

  
1 ΕΕ C της ... Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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εγκρίνει συνοδευτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τα μέτρα αυτά εφαρμογής.
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στο 
να συμπληρώσουν την παρούσα οδηγία 
με την προσθήκη μη ουσιωδών 
στοιχείων, θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο, που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εφαρμογής που καθορίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και οι συνοδευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να προσαρμοστούν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1 A (νέο)

Άρθρο 15, παράγραφος 1 (Οδηγία 2005/32/EΚ)

Άρθρο 1α
Στο άρθρο 15, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2005//32/ΕΚ, η φράση «σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 2» αντικαθίσταται 
με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 2 α».

Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και το 
άρθρο 15, παράγραφος 1, για τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω 
διαδικασία. 

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1 Β (νέο)

Άρθρο 15, παράγραφος 10 (Οδηγία 2005/32/EΚ)

Άρθρο 1β
Στο άρθρο 15, παράγραφος 10 της 
οδηγίας 2005//32/ΕΚ, η φράση «σύμφωνα 
με το άρθρο 19 παράγραφος 2» 
αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα 
με το άρθρο 19 παράγραφος 2 α».
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Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και το 
άρθρο 15, παράγραφος 10, για τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές να προσαρμοστεί στην 
εν λόγω διαδικασία. 

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1Γ (νέο)

Άρθρο 16, παράγραφος 2 (Οδηγία 2005/32/EΚ)

Άρθρο 1γ
Στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2005//32/ΕΚ, η φράση «σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 2» αντικαθίσταται 
με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 2 α».

Αιτιολόγηση

Για την προσαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και το 
άρθρο 16, παράγραφος 2, για την καθιέρωση μέτρων εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο 
πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω διαδικασία. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής προσαρμόζει την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό στη νέα 
διαδικασία επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο)1. Η πρόταση της Επιτροπής 
υπάγει τους νέους λέβητες ζεστού νερού, τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύκτες και τα 
στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού (που ρυθμίζονταν με 
βάση παλαιές οδηγίες οι οποίες τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας οικολογικού 
σχεδιασμού) στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας, αλλά όχι τα άλλα νέα μέτρα οικολογικού 
σχεδιασμού (έγκριση μέτρων εφαρμογής, έγκριση συνοδευτικών κατευθυντήριων γραμμών 
για ένα μέτρο εφαρμογής που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και θέσπιση 
μέτρων εφαρμογής για τη μεταβατική περίοδο). Με τις τροπολογίες διασφαλίζεται ότι και τα 
νέα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού θα υπαχθούν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

  
1 2005/32/EΚ.
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