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23.5.2018 A8-0165/2 

Poprawka  2 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że celem 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu jest 

zwiększenie efektywności energetycznej 

oraz podniesienie poziomu ochrony 

środowiska dzięki zharmonizowanym 

wymogom, które zapewniają 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 

sprzyjają ciągłemu ograniczaniu ogólnego 

wpływu produktów związanych z energią 

na środowisko naturalne; mając na 

uwadze, że środki te, redukując zużycie 

energii, wpływają też pozytywnie na 

bezpieczeństwo energetyczne; 

skreśla się 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Poprawka  3 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że wdrożenie 

dyrektywy mogłoby zintensyfikować 

unijne dążenia do poprawy efektywności 

energetycznej i przyczynić się do 

osiągnięcia celów działań w dziedzinie 

klimatu; 

C. mając na uwadze, że uchylenie 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

mogłoby zintensyfikować dążenia Europy 

do poprawy efektywności energetycznej; 

podkreśla, że energię, w szczególności 

paliwa kopalne, należy uważać za jeden z 

kluczowych zasobów, które również mogą 

wspierać tworzenie miejsc pracy; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Poprawka  4 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że do początku 

2018 r. wprowadzono 29 szczegółowych 

rozporządzeń dotyczących ekoprojektu 

obejmujących poszczególne grupy 

produktów, a ponadto przyjęto trzy 

dobrowolne porozumienia uznawane na 

mocy dyrektywy; 

skreśla się 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Poprawka  5 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że mimo 

rozszerzenia w 2009 r. zakresu stosowania 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu na 

wszystkie produkty związane z energią (z 

wyłączeniem środków transportu) 

wymogami w zakresie ekoprojektu nie 

objęto dotychczas żadnych produktów 

niewykorzystujących energii; 

M. mając na uwadze, że do 2020 r. 

wszystkie urządzenia oświetleniowe sceny 

wykorzystywane w całym sektorze 

rozrywkowym będą przestarzałe, a 

oświetlenie o równoważnej jasności, 

niezbędne dla sektora kreatywnego, będzie 

nieosiągalne; mając na uwadze, że 

oświetlenie sceny powinno zatem zostać 

wyłączone z zakresu niniejszego 

prawodawstwa; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Poprawka  6 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że dyrektywa w 

sprawie ekoprojektu stanowi, iż jej 

komplementarność z rozporządzeniem 

REACH w sprawie chemikaliów powinna 

przyczynić się do poprawy skuteczności 

tych przepisów oraz stworzenia spójnych 

wymogów dla producentów; mając na 

uwadze, że wymagania związane ze 

stosowaniem niebezpiecznych substancji 

chemicznych i ich recyklingiem są jak 

dotąd ograniczone; 

O. mając na uwadze, że dyrektywa w 

sprawie ekoprojektu będzie miała 

negatywny wpływ na teatry i podobne 

miejsca w Europie – zwłaszcza na 

mniejsze placówki, które ucierpią w 

nieproporcjonalnym stopniu, oraz mając 

na uwadze, że sektor kreatywny powinien 

zostać wyłączony z zakresu niniejszego 

prawodawstwa; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Poprawka  7 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że na mocy 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu plan 

działania UE dotyczący gospodarki o 

obiegu zamkniętym zawiera zobowiązanie 

do podkreślania aspektów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym w 

przyszłych wymogach w zakresie 

projektowania produktów poprzez 

systematyczne analizowanie takich kwestii 

jak trwałość, możliwość naprawy, 

modernizacji i recyklingu lub 

identyfikacja niektórych materiałów lub 

substancji; 

R. mając na uwadze, że dyrektywa 

Komisji w sprawie ekoprojektu będzie 

mieć katastrofalne skutki dla sektora 

rozrywkowego i kultury europejskiej; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Poprawka  8 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 

2017/2087(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina, że dyrektywa wymaga 

od Komisji przedstawienia środków 

wykonawczych, jeżeli produkt spełnia 

kryteria, którymi są: znaczna ilość 

sprzedawanych produktów, znaczące 

oddziaływanie na środowisko i potencjał 

poprawy; uznając, że takie normy 

dotyczące produktów mogą być stosowane 

jedynie na poziomie UE i w związku z tym 

państwa członkowskie zależą od podjęcia 

niezbędnych działań przez Komisję, 

podkreśla spoczywającą na Komisji 

odpowiedzialność za poszanowanie tego 

mandatu i zadbanie o to, by korzyści dla 

konsumentów, gospodarki o obiegu 

zamkniętym i środowiska naturalnego 

zostały faktycznie osiągnięte; 

4. sugeruje, że takie arbitralne 

decyzje dotyczące energii nie powinny być 

podejmowane przez Komisję 

niepochodzącą z wyborów; 

Or. en 

 

 


