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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaa käyttävien 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston 
direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 
2000/55/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2005/32/EY muuttamisesta komissiolle 
siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0907)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0034/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

(5 a) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä täytäntöönpanotoimia, 
joissa vahvistetaan määritettyjen energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavat vaatimukset, 
täytäntöönpanotoimien käyttöönotto 
siirtymäkauden aikana mukaan luettuna, 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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sekä hyväksyä näihin 
täytäntöönpanotoimiin liittyviä ohjeita. 
Koska kyse on laajakantoisista 
toimenpiteistä, joilla täydennetään tätä 
direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita 
kuin keskeisiä osia, toimenpiteet 
hyväksytään noudattaen 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä.

Perustelu

Täytäntöönpanotoimet, joissa vahvistetaan ympäristöystävällistä suunnittelua koskevat 
vaatimukset, sekä niihin liittyvät ohjeet olisi mukautettava valvonnan käsittävään 
sääntelymenettelyyn. 

Tarkistus 2
1 A ARTIKLA (uusi)

15 artiklan 1 kohta (direktiivi 2005/32/EY)

1 a artikla
Korvataan direktiivin 2005/32/EY 
15 artiklan 1 kohdan ilmaus "19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen" ilmauksella "19 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen".

Perustelu

Direktiivin 2005/32/EY mukauttamiseksi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn myös 
15 artiklan 1 kohta, jossa säädetään täytäntöönpanotoimien hyväksymisestä, on mukautettava 
tähän menettelyyn.

Tarkistus 3
1 B ARTIKLA (uusi)

15 artiklan 10 kohta (direktiivi 2005/32/EY)

1 b artikla
Korvataan direktiivin 2005/32/EY 
15 artiklan 10 kohdan ilmaus 
"19 artiklan 2 kohdan mukaisesti" 
ilmauksella "19 artiklan 2 a kohdan 



PR\660255FI.doc 7/8 PE 386.645v01-00

FI

mukaisesti".

Perustelu

Direktiivin 2005/32/EY mukauttamiseksi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn myös 
15 artiklan 10 kohta, jossa säädetään täytäntöönpanotoimiin liittyvistä ohjeista, on 
mukautettava tähän menettelyyn.

Tarkistus 4
1 C ARTIKLA (uusi)

16 artiklan 2 kohta (direktiivi 2005/32/EY)

1 c artikla
Korvataan direktiivin 2005/32/EY 
16 artiklan 2 kohdan ilmaus "19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen" ilmauksella "19 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen".

Perustelu

Direktiivin 2005/32/EY mukauttamiseksi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn myös 
16 artiklan 2 kohta, jossa säädetään täytäntöönpanotoimien käyttöönotosta siirtymäkauden 
aikana, on mukautettava tähän menettelyyn.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksella mukautetaan ekologista suunnittelua koskeva direktiivi1 uuteen 
komiteamenettelyyn (valvonnan käsittävä sääntelymenettely)2. Komission ehdotuksessa 
kootaan uudet kuumavesikattilat, kotitalouksien sähkökäyttöiset jääkaapit ja pakastimet sekä 
loistelamppujen liitäntälaitteet (näistä säädettiin vanhoissa direktiiveissä, joita tarkistettiin 
ekologista suunnittelua koskevalla direktiivillä)3 uuden komiteamenettelyn piiriin, mutta siinä 
ei säädetä muista uusista ekologista suunnittelua koskevista säännöksistä 
(täytäntöönpanotoimien hyväksyminen, täytäntöönpanotoimeen, jossa vahvistetaan 
ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset, liittyvien ohjeiden hyväksyminen sekä 
täytäntöönpanotoimien käyttöönotto siirtymäkauden aikana). Tarkistuksilla varmistetaan, että 
myös uudet ekologista suunnittelua koskevat säännökset kuuluvat valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn piiriin.

  
1 Direktiivi 2005/32/EY.
2 Neuvoston päätös 1999/468/EY sellaisena kuin se on tarkistettuna neuvoston päätöksellä 2006/512/EY –
asianomainen kohta on 5 a artiklassa.
3 92/42/ETY (kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista), 96/57/EY (kotitalouksien sähkökäyttöisten 
jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista), 2000/55/EY (loistelamppujen 
virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista).


