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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea 
cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de 
energie şi de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/57/CE 
şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, în ceea ce priveşte 
competenţele de executare conferite Comisiei
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0907]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0034/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 5A (nou)

(5a) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adopte măsuri de aplicare 
care stabilesc cerinţe în materie de 
proiectare ecologică pentru anumite 
produse consumatoare de energie, 
inclusiv introducerea de măsuri de 
aplicare în perioada de tranziţie, şi să 

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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elaboreze orientări pentru aceste măsuri 
de aplicare. Întrucât măsurile respective 
au un domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să completeze prezenta directivă 
prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

The implementing measures laying down ecodesign requirements and the accompanying 
guidelines should be adapted to the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1A (nou)

Articolul 15 alineatul (1) (Directiva 2005/32/CE)

Articolul 1a
La articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
2005/32/CE, cuvintele „în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 19 
alineatul (2)” se înlocuiesc cu cuvintele 
„în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2a)”.   

Justificare

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 15(1) 
on the adoption of the implementing measures should be adapted to this procedure.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1B (nou)

Articolul 15 alineatul (10) (Directiva 2005/32/CE)

Articolul 1b
La articolul 15 alineatul (10) din 
Directiva 2005/32/CE, cuvintele „în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2)” 
se înlocuiesc cu cuvintele „în 
conformitate cu articolul 19 alineatul 
(2a)”.   
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Justificare

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 15(10) 
on the guidelines accompanying the implementing measures should be adapted to this 
procedure.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1C (nou)

Articolul 16 alineatul (2) (Directiva 2005/32/CE)

Articolul 1c
La articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2005/32/CE, cuvintele „în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 19 
alineatul (2)” se înlocuiesc cu cuvintele 
„în conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 19 alineatul (2a)”.   

Justificare

To adapt Directive 2005/32/EC to the regulatory procedure with scrutiny also article 16(2) 
on the introduction of implementing measures during the transitional period should be 
adapted to this procedure.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The Commission Proposal adapts the Ecodesign Directive1 to the new comitology procedure 
(regulatory procedure with scrutiny)2. The Commission proposal brings new hot-water 
boilers, household electric refrigerators and freezers, and ballasts for fluorescent lighting 
(these were regulated under older directives, which were amended under the Ecodesign 
Directive)3 under the new comitology procedure, but not the other new Ecodesign provisions 
(the adoption of implementing measures, the adoption of guidelines to accompany an 
implementing measure laying down ecodesign requirements and the introduction of 
implementing measures during the transitional period). The amendments ensure that also the 
new ecodesign provisions will fall under the regulatory procedure with scrutiny.

  
1 2005/32/EC.
2 Decision 1999/468/EC as amended by 2006/512/EC - the relevant text is article 5a.
3 92/42/EEC (efficiency requirements for new hot-water boilers), 96/57/EC (efficiency requirements for 
household electric refrigerators, freezers and combinations thereof), 2000/55/EC (efficiency requirements for 
ballasts for fluorescent lighting).


