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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide 
o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
(KOM (2006)0907 – C6-0034/2007 –2006/0291(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0907)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0034/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5A (nové)

Komisia by mala byť posilnená najmä vo 
svojej právomoci prijímať vykonávacie 
opatrenia stanovujúce požiadavky na 
ekodizajn určitých výrobkov využívajúcich 
energiu, vrátane zavedenia vykonávacích 
opatrení počas prechodného obdobia a v 
právomoci prijímať usmernenia 
sprevádzajúce tieto vykonávacie 
opatrenia. Keďže tieto opatrenia majú 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom 
je doplniť túto smernicu novými menej 
závažnými prvkami, mali by sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia stanovujúce požiadavky na ekodizajn a sprievodné usmernenia by 
mali byť upravené v súlade s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1A (nový)

Článok 15 odsek 1 (smernica 2005/32/ES)

Článok 1a
V článku 15 ods. 1 smernice 2005/32/ES 
sa slová „v súlade s postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v 
súlade s postupom uvedeným v článku 19 
ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v 
súlade s ním upravený aj článok 15 ods. 1. o prijatí vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1B (nový)

Článok 15 odsek 10 (smernica 2005/32/ES)

Článok 1b
V článku 15 ods. 10 smernice 2005/32/ES 
sa slová „v súlade s článkom 19 ods. 2“ 
nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 
19 ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v 
súlade s ním upravený aj článok 15 ods. 10 o prijatí vykonávacích opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1C (nový)

Článok 16 odsek 2 (smernica 2005/32/ES)

Článok 1c
V článku 16 ods. 2 smernice 2005/32/ES 
sa slová „v súlade s postupom stanoveným 
v článku 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami 
„v súlade s postupom stanoveným v 
článku 19 ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v 
súlade s ním upravený aj článok 16 ods. 2 o zavedení vykonávacích opatrení počas 
prechodného obdobia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie upravuje smernicu o ekodizajne1 v súlade s novým komitologickým postupom 
(regulačný postup s kontrolou)2. Komisia navrhuje, aby nové teplovodné kotly, elektrické 
chladničky a mrazničky pre domácnosť a predradníky pre žiarivkové osvetlenie (tieto boli 
upravované staršími smernicami, ktoré boli pozmenené a doplnené smernicou o ekodizajne)3

podliehali novému komitologickému postupu, nie však iným novým ustanoveniam o 
ekodizajne (prijatie vykonávacích opatrení, prijatie usmernení, ktoré majú sprevádzať 
vykonávacie opatrenia stanovujúce požiadavky na ekodizajn a zavedenie vykonávacích 
opatrení počas prechodného obdobia). Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zabezpečujú, aby aj 
nové usmernenia týkajúce sa ekodizajnu podliehali regulačnému postupu s kontrolou.

  
1 2005/32/EC.
2 Rozhodnutie 1999/468/ES zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES - príslušný článok 5a. 
3 92/42 EHS (požiadavky na účinnosť nových teplovodných kotlov, 96/57/ES (požiadavky  na účinnosť 
elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácie), 200/55/ES (požiadavky na účinnosť 
predradníkov pre žiarivkové osvetlenie).


