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23.5.2018 A8-0165/2 

Tarkistus  2 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta 

ja edistetään energiaan liittyvien 

tuotteiden yleisen ympäristövaikutuksen 

jatkuvaa vähentämistä; ottaa huomioon, 

että näillä toimenpiteillä on 

energiankulutuksen vähentämisen kautta 

myönteinen vaikutus myös 

energiaturvallisuuteen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Tarkistus  3 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että direktiivin 

soveltamisella voitaisiin edistää 

merkittävästi EU:n pyrkimyksiä parantaa 

energiatehokkuutta sekä edistää 

ilmastotoimiin liittyvien tavoitteiden 

saavuttamista; 

C. katsoo, että kumoamalla 

ekosuunnitteludirektiivi voitaisiin edistää 

merkittävästi Euroopan pyrkimyksiä 

parantaa energiatehokkuutta; korostaa, että 

energiaa ja erityisesti fossiilisia 

polttoaineita olisi pidettävä keskeisinä 

resursseina, joilla voidaan tukea myös 

työpaikkojen kehittämistä; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Tarkistus  4 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että vuoden 2018 

alkuun mennessä oli käytössä 29 

ekosuunnitteluasetusta, joita sovelletaan 

eri tuoteryhmiin, ja lisäksi on hyväksytty 

kolme direktiivin mukaista vapaaehtoista 

sopimusta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Tarkistus  5 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että vaikka 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 

laajennettiin vuonna 2009 kattamaan 

kaikki energiaan liittyvät tuotteet (lukuun 

ottamatta liikennevälineitä), ekologista 

suunnittelua koskevat vaatimukset eivät 

vielä kata energiaa käyttämättömiä 

tuotteita; 

M. toteaa, että vuoteen 2020 mennessä 

kaikista viihdealan käyttämistä 

näyttämönvalaisutarvikkeista tulee 

vanhentuneita eikä luovien toimialojen 

tarvitsemaa yhtä kirkasta valaisukeinoa 

ole saatavilla; katsoo siksi, että 

näyttämövalaistus olisi jätettävä tämän 

lainsäädännön ulkopuolelle; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Tarkistus  6 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. toteaa, että 

ekosuunnitteludirektiivin mukaan sen 

täydentävyyden kemikaaleihin liittyvän 

REACH-asetuksen kanssa olisi edistettävä 

niiden vaikutusta ja luotava 

johdonmukaiset vaatimukset valmistajien 

sovellettaviksi; toteaa, että vaarallisten 

kemikaalien käyttöön ja kierrätykseen 

liittyviä vaatimuksia on toistaiseksi ollut 

vähän; 

O. toteaa, että ekosuunnitteludirektiivi 

haittaa Euroopan teattereita ja muita 

vastaavia esityspaikkoja, etenkin 

pienempiä teattereita, joihin sillä on 

kohtuuton vaikutus, ja katsoo siksi, että 

luovat toimialat olisi jätettävä tämän 

lainsäädännön ulkopuolelle; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Tarkistus  7 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

R. toteaa, että kiertotaloutta koskeva 

EU:n toimintasuunnitelma sisältää 

sitoumuksen korostaa 

kiertotalousnäkökohtia tulevissa 

ekosuunnitteludirektiivissä esitettävissä 

tuotesuunnitteluvaatimuksissa 

analysoimalla järjestelmällisesti sellaisia 

kysymyksiä kuin korjattavuus, kestävyys, 

päivitettävyys, kierrätettävyys tai tiettyjen 

materiaalien tai aineiden tunnistaminen; 

R. toteaa, että komission 

ekosuunnitteludirektiivistä koituu 

tuhoisia seurauksia viihdealalle ja 

Euroopan kulttuurille; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Tarkistus  8 

Julia Reid 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 

2017/2087(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. muistuttaa, että direktiivissä 

edellytetään, että komissio antaa 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, kun tuote 

täyttää edellytykset eli tuotteen 

myyntivolyymi on merkittävä ja sillä on 

merkittävä ympäristövaikutus ja 

mahdollisuudet parantamiseen; korostaa 

vastuuta, joka komissiolle on annettu 

tämän tehtävän noudattamisessa ja sen 

varmistamisessa, että hyödyt kuluttajille, 

kiertotaloudelle ja ympäristölle todella 

saavutetaan, ja toteaa, että tällaisia 

tuotevaatimuksia voidaan soveltaa vain 

EU:n tasolla ja siksi jäsenvaltiot luottavat 

siihen, että komissio toteuttaa tarvittavat 

toimet; 

4. ehdottaa, että komission, jota ei ole 

valittu vaaleilla tehtäväänsä, ei pitäisi 

tehdä tällaisia mielivaltaisia energiaan 

liittyviä päätöksiä; 

Or. en 

 

 


