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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK 
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0907 – C6–0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0907)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0034/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(5a) a Bizottságnak nevezetesen el kell 
fogadnia az energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó
követelményekről szóló végrehajtási 
intézkedéseket, melyek az átmeneti 
időszak alatt a végrehajtási intézkedések 
bevezetését is magukban foglalják, és ezen
végrehajtási intézkedéseket kiegészítő 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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útmutatásokat. Mivel ezek az intézkedések 
általános alkalmazási körrel 
rendelkeznek, céljuk pedig ezen irányelv
kiegészítése új, nem alapvető fontosságú 
elemek hozzáadásával, az 1999/468/EK 
határozat rendelkezésével összhangban 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni őket.

Indokolás

A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeket és kiegészítő útmutatókat tartalmazó 
végrehajtási intézkedéseket az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni. 

Módosítás: 2
1A. CIKK (új)

15. cikk (1) bekezdés (2005/32/EK irányelv)

1a. cikk
A 2005/32/EK irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdésében „a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban” szavak helyébe „a 19. cikk 
(2a) bekezdésében említett eljárással 
összhangban” szavak kerülnek.

Indokolás

A 2005/32/EK  irányelvnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz 
történő hozzáigazításakor a végrehajtási intézkedések elfogadását tartalmazó 15. cikk (1) 
bekezdését is ezen eljárással kell összhangba hozni. 

Módosítás: 3
1B. CIKK (új)

15. cikk (10) bekezdés (2005/32/EK irányelv)

1b. cikk
A 2005/32/EK irányelv 15. cikkének (10) 
bekezdésében „a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban” szavak helyébe „a 19. cikk 
(2a) bekezdésében említett eljárással 
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összhangban” szavak kerülnek.

Indokolás

A 2005/32/EK  irányelvnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő 
hozzáigazításakor a végrehajtási intézkedéseket kiegészítő útmutatókat tartalmazó 15. cikk 
(10) bekezdését is ezen eljárással kell összhangba hozni. 

Módosítás: 4
1C. CIKK (új)

16. cikk (2) bekezdés (2005/32/EK irányelv)

1c. cikk
A 2005/32/EK irányelv 16. cikkének (2) 
bekezdésében „a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban” szavak helyébe „a 19. cikk 
(2a) bekezdésben említett eljárással 
összhangban” szavak kerülnek.

Indokolás
A 2005/32/EK  irányelvnek  az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz 
történő hozzáigazításakor a végrehajtási intézkedések bevezetését tartalmazó 16. cikk (2) 
bekezdését is ezen eljárással kell összhangba hozni.



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

HU

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a környezetbarát tervezés1 irányelvét az új komitológiai eljárással hozza 
összhangba (ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás)2. A Bizottság javaslata az új 
melegvízkazánokat, háztartási elektromos hűtőszekrényeket és fagyasztókat, illetve a 
fénycsőelőtéteket (melyeket a környezetbarát tervezés irányelve által módosított régebbi 
irányelvek szabályoztak)3 az új komitológiai eljárás alá vonja, de nem az egyéb 
környezetbarát rendelkezések alá (végrehajtási intézkedések elfogadása, környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket tartalmazó végrehajtási intézkedés kiegészítő 
útmutatóinak elfogadása, illetve a végrehajtási intézkedések bevezetése az átmeneti 
időszakban). A módosítások biztosítják, hogy az új környezetbarát rendelkezések is az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alá fognak tartozni. 

  
1 2005/32/EK.
2 A 2006/512/EK rendelettel módosított 1999/468/EK tanácsi határozat - a vonatkozó szöveg az 5a. cikk.
3 A Tanács 92/42/EGK irányelve (az új melegvízkazánok hatásfok követelményeiről), a Parlament és a Tanács 
96/57/EK irányelve (a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi 
energiahatékonysági követelményeiről), a Parlament és a Tanács 2000/55/EK irányelve (a fénycsőelőtétekre 
vonatkozó energiahatékonysági követelményekről).


