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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat 
tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 
2000/55/EÜ seoses komisjoni rakendusvolitustega
(KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0907)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95 , 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0034/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 5 A (uus)

(5 a) eelkõige peaks komisjonil olema 
volitused võtta vastu rakendusmeetmeid, 
millega kehtestatakse ökodisaini nõuded 
määratletud energiat tarbivatele toodetele, 
sealhulgas rakendusmeetmete 
kehtestamiseks üleminekuperioodiks ja 
rakendusmeetmetele lisatavate juhiste 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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vastuvõtmiseks. Kuna need meetmed on 
üldise eesmärgiga ja on mõeldud 
käesoleva direktiivi täiendamiseks uute 
vähemoluliste sätete lisamisega, tuleks 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 a sätestatud 
kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Selgitus

Rakendusmeetmed, millega kehtestatakse ökodisaini nõuded ja nendele lisatavad juhised 
tuleks kohandada kontrolliga regulatiivkomitee menetlusega.

Muudatusettepanek 2
ARTIKKEL 1 A (uus)

Artikli 15 lõige 1 (direktiiv 2005/32/EÜ)

Artikkel 1 a
Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 15 lõikes 1 
asendatakse sõnad „vastavalt artikli 19 
lõikes 2 viidatud menetlusele“ sõnadega 
„vastavalt artikli 19 lõikes 2a viidatud 
menetlusele“.

Selgitus

Direktiivi 2005/32/EÜ kohandamiseks kontrolliga regulatiivkomitee menetlusega tuleks 
menetlusega kohandada ka artikli 15 lõige 1 rakendusmeetmete võtmise kohta.

Muudatusettepanek 3
ARTIKKEL 1 B (uus)

Artikli 15 lõige 10 (direktiiv 2005/32/EÜ)

Artikkel 1 b
Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 15 lõikes 10 
asendatakse sõnad „artikli 19 lõike 2 
kohaselt“ sõnadega „artikli 19 lõike 2a 
kohaselt“.

Selgitus

Direktiivi 2005/32/EÜ kohandamiseks kontrolliga regulatiivkomitee menetlusega tuleks 
menetlusega kohandada ka rakendusmeetmetele lisatavate juhiste artikli 15 lõige 10.
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Muudatusettepanek 4
ARTIKKEL 1 C (uus)

Artikli 16 lõige 2 (direktiiv 2005/32/EÜ)

Artikkel 1 c
Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõikes 2 
asendatakse sõnad „vastavalt artikli 19 
lõikes 2 sätestatud menetlusele“ sõnadega 
„vastavalt artikli 19 lõikes 2a sätestatud 
menetlusele“.

Selgitus

Direktiivi 2005/32/EÜ kohandamiseks kontrolliga regulatiivkomitee menetlusega tuleks 
menetlusega kohandada ka artikli 16 lõige 2 rakendusmeetmete võtmise kohta 
üleminekuperioodil.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanekuga kohandatakse ökodisaini direktiivi1 uue komiteemenetluse 
(kontrolliga regulatiivkomitee menetlus)2 jaoks. Komisjoni ettepanekuga tuuakse uue 
komiteemenetluse alla uued kuumaveekatlad, kodumajapidamises kasutatavad külmikud ja 
sügavkülmikud ning luminofoorlampide liiteseadised (nende suhtes kehtisid vanemad 
direktiivid, mida muudeti ökodisaini direktiiviga)3, kuid mitte teised uued ökodisaini sätted 
(rakendusmeetmete võtmine, suuniste lisamine rakendusmeetmele, millega kehtestatakse 
ökodisaini nõuded ja rakendusmeetmete võtmine üleminekuperioodiks). 
Muudatusettepanekutega tagatakse, et ka uued ökodisaini sätted jäävad kontrolliga 
regulatiivkomitee menetluse alla.

  
1 2005/32/EÜ.
2 Otsus 1999/468/EÜ, mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ – asjakohane tekst on artiklis 5a.
3 92/42/EMÜ (efektiivsusnõuded uutele kuumaveekateldele), 96/57/EÜ (kodumajapidamises kasutatavate 
elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususe nõuded), 2000/55/EÜ 
(luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuded).


