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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG med avseende på 
kommissionens genomförandebefogenheter
(KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0907)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0034/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 5A (nytt)

(5a) Kommissionen bör i synnerhet ha 
rätt att anta genomförandeåtgärder i vilka 
det fastställs krav på ekodesign för vissa 
energianvändande produkter, inbegripet 
genomförandeåtgärder under 
övergångsperioden, samt att fastställa 
riktlinjer som skall åtfölja dessa åtgärder. 
Eftersom dessa genomförandeåtgärder 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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har en allmän räckvidd och avser att 
komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar bör de antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Genomförandeåtgärderna med krav på ekodesign och riktlinjerna för dessa bör vara 
anpassade till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 15, punkt 1 (direktiv 2005/32/EG)

Artikel 1a
I artikel 15.1 i direktiv 2005/32/EG skall 
”i enlighet med förfarandet i artikel 19.2” 
ersättas med ”i enlighet med förfarandet i 
artikel 19.2a”.

Motivering

När man anpassar direktiv 2005/32/EG till det föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
även artikel 15.1 om antagandet av genomförandeåtgärder anpassas till detta förfarande. 

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1B (ny)

Artikel 15, punkt 10 (direktiv 2005/32/EG)

Artikel 1b
I artikel 15.10 i direktiv 2005/32/EG skall 
”i enlighet artikel 19.2” ersättas med ”i 
enlighet med artikel 19.2a”.

Motivering

När man anpassar direktiv 2005/32/EG till det föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
även artikel 15.10 om riktlinjer som skall åtfölja genomförandeåtgärderna anpassas till detta 
förfarande.

Ändringsförslag 4
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ARTIKEL 1C (ny)
Artikel 16, punkt 2 (direktiv 2005/32/EG)

Artikel 1c
I artikel 16 i direktiv 2005/32/EG skall ”i 
enlighet med förfarandet i artikel 19.2” 
ersättas med ”i enlighet med förfarandet i 
artikel 19.2a”.

Motivering

När man anpassar direktiv 2005/32/EG till det föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
även artikel 16.2 om antagande av genomförandeåtgärder under övergångsperioden 
anpassas till detta förfarande.
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MOTIVERING

Genom kommissionens förslag anpassas direktivet om ekodesign1 till det nya 
kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll)2. Kommissionens förslag gör att 
nya värmepannor, elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk och förkopplingsdon till 
lysrör (som tidigare reglerades genom äldre direktiv som sedan ändrades genom direktivet om 
ekodesign)3 kommer att omfattas av det nya kommittéförfarandet. Så är dock inte fallet med 
övriga nya bestämmelser om ekodesign (antagandet av genomförandeåtgärder och riktlinjer 
som skall åtfölja genomförandeåtgärder om krav på ekodesign samt införandet av 
genomförandeåtgärder under övergångsperioden). Syftet med ändringsförslagen är att även 
nya bestämmelser om ekodesign skall omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll.

  
1 2005/32/EG.
2 Beslut 1999/468/EG ändrat genom 2006/512/EG – den relevanta texten finns i artikel 5a.
3 92/42/EEG (effektivitetskrav för nya värmepannor), 96/57/EG (energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp 
och frysar (även i kombination) för hushållsbruk), 2000/55/EG (energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till 
lysrör).


