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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 
2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju 
patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, attiecībā uz Komisijai 
piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0907)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0034/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5.A APSVĒRUMS (jauns)

(5a) Jo īpaši jāpilnvaro Komisija pieņemt 
īstenošanas pasākumus, ar kuriem nosaka 
ekodizaina prasības attiecībā uz 
definētajiem enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, tostarp ieviešot pārejas laika 
īstenošanas pasākumus, un pieņemt 
šādiem īstenošanas pasākumiem 
pievienojamās vadlīnijas. Tā kā tie ir 
vispārēji pasākumi, kas paredzēti šīs 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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direktīvas papildināšanai, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Īstenošanas pasākumi, ar kuriem nosaka ekodizaina prasības, un tiem pievienojamās 
vadlīnijas ir jāpielāgo regulatīvajai kontroles procedūrai.

Grozījums Nr. 2
1.A PANTS (jauns)

15. panta 1. punkts (Direktīva 2005/32/EK )

1.a pants
Direktīvas 2005/32/EK 15. panta 
1. punktā tekstu ”saskaņā ar 19. panta 
2. punktā minēto procedūru” aizstāj ar 
tekstu „saskaņā ar 19. panta 2.a punktā 
minēto procedūru”.

Pamatojums

Pielāgojot Direktīvu 2005/32/EK regulatīvajai kontroles procedūrai, šai procedūrai ir 
jāpielāgo arī 15. panta 1. punkts par īstenošanas pasākumu pielāgošanu.

Grozījums Nr. 3
1.B PANTS (jauns)

15. panta 10. punkts (Direktīva 2005/32/EK )

1.b pants
Direktīvas 2005/32/EK 15. panta 
10. punktā tekstu „saskaņā ar 19. panta 
2. punktu” aizstāj ar tekstu „saskaņā ar 
19. panta 2.a punktu”.

Pamatojums

Pielāgojot Direktīvu 2005/32/EK regulatīvajai kontroles procedūrai, šai procedūrai ir 
jāpielāgo arī 15. panta 10. punkts par īstenošanas pasākumiem pievienojamām vadlīnijām.

Grozījums Nr. 4
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1.C PANTS (jauns)
16. panta 2. punkts (Direktīva 2005/32/EK )

1.c pants
Direktīvas 2005/32/EK 16. panta 
2. punktā tekstu „saskaņā ar 19. panta 
2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar 
tekstu „saskaņā ar 19. panta 2.a punktā 
noteikto procedūru”.

Pamatojums

Pielāgojot Direktīvu 2005/32/EK regulatīvajai kontroles procedūrai, šai procedūrai ir 
jāpielāgo arī 16. panta 2. punkts par īstenošanas pasākumu ieviešanu pārejas laikā.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums paredz pielāgot ekodizaina direktīvu1 jaunajai komitoloģijas 
procedūrai (regulatīvajai kontroles procedūrai)2. Ar šo Komisijas priekšlikumu karstā ūdens 
boileri, elektriskie mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas, kā arī luminiscentā 
apgaismojuma balasti (uz tiem attiecās ar ekodizaina direktīvu grozīto agrāko direktīvu 
noteikumi)3 tiek pakļauti komitoloģijas procedūrai, bet nevis citiem ekodizaina direktīvas 
noteikumiem (īstenošanas pasākumu pieņemšana, tādiem īstenošanas pasākumiem 
pievienojamo vadlīniju pieņemšana, ar kuriem nosaka ekodizaina prasības, un īstenošanas 
pasākumu ieviešana pārejas laikā). Šie grozījumi paredz, ka arī jaunie ekodizaina noteikumi 
tiks pakļauti regulatīvajai kontroles procedūrai.

  
1 2005/32/EK.
2 Lēmums 1999/468/EK, kas grozīts ar 2006/512/EK — attiecīgais teksts 5.a pantā.
3 92/42/EEK (energoefektivitātes prasības attiecībā uz jauniem karstā ūdens boileriem), 96/57/EK 
(energoefektivitātes prasības attiecībā uz elektriskiem mājsaimniecības ledusskapjiem, saldētavām un to 
kombinācijām), 2000/55/EK (luminiscentā apgaismojuma balastu energoefektivitātes prasības).


	660255lv.doc

