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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/57/WE i 2000/55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0907)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0034/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

(5a) Komisja winna być w szczególności 
uprawniona do przyjmowania związanych 
z ekoprojektami środków 
implementacyjnych z zakresu wymogów 
odnoszących się do produktów 
wykorzystujących energię, w tym również 
do wprowadzania środków 
implementacyjnych w trakcie okresu 

  
1 Dz.U. C ... / Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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przejściowego, a także do określania 
wytycznych towarzyszącym tymże środkom 
implementacyjnym. Ponieważ 
wspomniane środki charakteryzują się 
zakresem ogólnym i planowane są z myślą 
o wspieraniu postanowień niniejszej 
dyrektywy poprzez odniesienie do 
elementów niebędących elementami 
niezbędnymi, winny być one przyjmowane 
zgodnie z kontrolowaną procedurą 
regulacyjną określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Uzasadnienie

Związane z ekoprojektami środki implementacyjne oraz towarzyszące im wytyczne winny być 
przyjmowane zgodnie z kontrolowaną procedurą regulacyjną.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 A (nowy)

Artykuł 15 ustęp 1 (dyrektywa 2005/32/WE)

Artykuł 1a
W art. 15 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE 
słowa „zgodnie z procedurą określoną w 
art. 19 ust. 2” zastępuje się słowami 
„zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 lit. a”.

Uzasadnienie

W celu dostosowania postanowień dyrektywy 2005/32/WE do wymogów kontrolowanej 
procedury regulacyjnej także i art. 15 ust. 1 odnoszący się do przyjmowania środków 
implementacyjnych winien zostać odpowiednio zmieniony pod kątem wspomnianej procedury.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 B (nowy)

Artykuł 15 ustęp 10 (dyrektywa 2005/32/WE)

Artykuł 1b
W art. 15 ust. 10 dyrektywy 2005/32/WE 
słowa „zgodnie z postanowieniami art. 19 
ust. 2” zastępuje się słowami „zgodnie z 
postanowieniami art. 19 ust. 2 lit. a”.
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Uzasadnienie

W celu dostosowania postanowień dyrektywy 2005/32/WE do wymogów kontrolowanej 
procedury regulacyjnej także i art. 15 ust. 10 odnoszący się do wytycznych towarzyszących 
środkom implementacyjnym winien zostać odpowiednio zmieniony pod kątem wspomnianej 
procedury.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 C (nowy)

Artykuł 16 ustęp 2 (dyrektywa 2005/32/WE)

Artykuł 1c
W art. 16 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE 
słowa „zgodnie z procedurą określoną w 
art. 19 ust. 2” zastępuje się słowami 
„zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 lit. a”.

Uzasadnienie

W celu dostosowania postanowień dyrektywy 2005/32/WE do wymogów kontrolowanej 
procedury regulacyjnej także i art. 16 ust. 2 odnoszący się do wprowadzania środków 
implementacyjnych w okresie przejściowym winien zostać odpowiednio zmieniony pod kątem 
wspomnianej procedury.
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UZASADNIENIE

Projekt Komisji ma na celu dostosowanie dyrektywy z zakresu ekoprojektów do nowej 
procedury komitologii (kontrolowana procedura regulacyjna). Komisja proponuje 
przeniesienie w ramy nowej procedury komitologii nowych kotłów wody gorącej, 
chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego oraz stateczników do 
oświetlenia fluorescencyjnego (regulowanych w ramach poprzednich dyrektyw zmienionych 
dyrektywą z zakresu ekoprojektów), lecz wyłącza z nich nowe postanowienia związane z 
ekoprojektami (przyjmowanie środków implementacyjnych, określanie wytycznych 
towarzyszących środkom implementacyjnym związanym z wymogami z zakresu 
ekoprojektów i wprowadzanie środków implementacyjnych w trakcie okresu przejściowego).
Proponowane poprawki gwarantują włączenie w zakres kontrolowanej procedury regulacyjnej 
także i tych nowych elementów.


