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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en van Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0907)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0034/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 5 BIS (nieuw)

(5 bis) In het bijzonder moet de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gegeven uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen tot vaststelling van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor bepaalde 
energieverbruikende producten, met 
inbegrip van de invoering van 
uitvoeringsmaatregelen tijdens de 
overgangsperiode, en bij deze 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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uitvoeringsmaatregelen richtsnoeren vast 
te stellen. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft ter aanvulling 
van deze richtlijn met nieuwe niet-
essentiële onderdelen, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG vastgestelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp en de 
begeleidende richtsnoeren moeten worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met 
toezicht.

Amendement 2
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Artikel 15, lid 1 (Richtlijn 2005/32/EG)

Artikel 1 bis
In artikel 15, lid 1 van Richtlijn 
2005/32/EG worden de woorden 
"overeenkomstig de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure" vervangen door de 
woorden "overeenkomstig de in artikel 
19, lid 2 bis, bedoelde procedure".

Motivering

Met het oog op de aanpassing van Richtlijn 2005/32/EG aan de regelgevingsprocedure met 
toezicht moet ook artikel 15, lid 1 betreffende de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen aan 
deze procedure worden aangepast.

Amendement 3
ARTIKEL 1 TER (nieuw)

Artikel 15, lid 10 (Richtlijn 2005/32/EG)

Artikel 1 ter
In artikel 15, lid 10 van Richtlijn 
2005/32/EG worden de woorden 
"overeenkomstig artikel 19, lid 2" 
vervangen door de woorden 
"overeenkomstig artikel 19, lid 2 bis".

Motivering

Met het oog op de aanpassing van Richtlijn 2005/32/EG aan de regelgevingsprocedure met 
toezicht moet ook artikel 15, lid 10 betreffende de begeleidende richtsnoeren bij de 
uitvoeringsmaatregelen aan deze procedure worden aangepast.
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Amendement 4
ARTIKEL 1 QUATER (nieuw)

Artikel 16, lid 2 (Richtlijn 2005/32/EG)

Artikel 1quater
In artikel 16, lid 2 van Richtlijn 
2005/32/EG worden de woorden 
"overeenkomstig de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure" vervangen door de 
woorden "overeenkomstig de in artikel 
19, lid 2 bis, bedoelde procedure".

Motivering

Met het oog op de aanpassing van Richtlijn 2005/32/EG aan de regelgevingsprocedure met 
toezicht moet ook artikel 16, lid 2 betreffende het nemen van uitvoeringsmaatregelen tijdens de 
overgangsperiode aan deze procedure worden aangepast.
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TOELICHTING

Door middel van het voorstel van de Commissie wordt de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp1

aangepast aan de nieuwe comitologieprocedure (regelgevingsprocedure met toezicht)2. Door het 
voorstel van de Commissie worden nieuwe centrale-verwarmingsketels, huishoudelijke 
elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan, en voorschakelapparaten voor 
fluorescentielampen (deze waren alle gereguleerd in het kader van oudere richtlijnen, die werden 
gewijzigd in het kader van de Richtlijn ecologisch ontwerp)3 onder de nieuwe 
comitologieprocedure gebracht, maar niet de andere nieuwe bepalingen inzake ecologisch 
ontwerp (de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen, de aanneming van begeleidende 
richtsnoeren bij een uitvoeringsmaatregel tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp en 
het nemen van uitvoeringsmaatregelen tijdens de overgangsperiode). Door de amendementen 
wordt verzekerd dat ook de nieuwe bepalingen inzake ecologisch ontwerp onder de 
regelgevingsprocedure met toezicht vallen.

  
1 2005/32/EG.
2 Besluit 1999/468/EG als gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - de desbetreffende tekst is artikel 5 bis. 
3 92/42/EEG (rendementseisen voor nieuwe centrale-verwarmingsketels), 96/57/EG (normen voor de energie-
efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan), 2000/55/EG 
(energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen).


