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23.5.2018 A8-0165/2 

Predlog spremembe  2 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je cilj direktive o okoljsko 

primerni zasnovi povečati energijsko 

učinkovitost in raven varstva okolja s 

harmoniziranimi zahtevami, ki 

zagotavljajo delovanje notranjega trga in 

spodbujajo stalno zmanjševanje splošnega 

vpliva izdelkov, povezanih z energijo, na 

okolje; ker ti ukrepi z zmanjševanjem 

porabe energije pozitivno vplivajo tudi na 

energetsko varnost; 

črtano 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Predlog spremembe  3 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bi z izvajanjem direktive lahko 

še bolj okrepili prizadevanja EU za 

izboljšanje energijske učinkovitosti ter 

pripomogli k doseganju ciljev na področju 

podnebnih sprememb; 

C. ker bi z razveljavitvijo direktive o 

okoljsko primerni zasnovi lahko še bolj 

okrepili prizadevanja Evrope za izboljšanje 

energijske učinkovitosti; poudarja, da bi 

bilo treba energijo, zlasti fosilna goriva, 

šteti za ključen vir, ki tudi lahko podpira 

razvoj delovnih mest; 

Or. en 



 

AM\1153946SL.docx  PE621.609v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.5.2018 A8-0165/4 

Predlog spremembe  4 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je bilo do začetka leta 2018 

sprejetih 29 posebnih uredb o okoljsko 

primerni zasnovi za različne skupine 

izdelkov, poleg tega pa so bili sprejeti tudi 

trije prostovoljni sporazumi, priznani v 

okviru direktive; 

črtano 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Predlog spremembe  5 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker se je sicer področje uporabe 

direktive o okoljsko primerni zasnovi leta 

2009 sicer razširilo na vse izdelke, 

povezane z energijo (razen za prevozna 

sredstva), izdelkov, ki ne rabijo energije, 

pa zahteve za okoljsko primerno zasnovo 

še ne zajemajo; 

M. ker bo do leta 2020 vsa oprema za 

scensko razsvetljavo, ki se uporablja v 

zabavni industriji, zastarela in ne bo na 

razpolago razsvetljave enako močne 

svetlosti, ki je potrebna za ustvarjalno 

panogo; ker bi morala biti zato scenska 

razsvetljava izvzeta iz zakonodaje; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Predlog spremembe  6 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker je v direktivi o okoljsko 

primerni zasnovi določeno, da bi moralo 

njeno dopolnjevanje z uredbo REACH o 

kemikalijah prispevati k povečanju njunih 

učinkov in vzpostavitvi skladnih zahtev, ki 

jih morajo upoštevati proizvajalci; ker so 

bile zahteve, povezane z uporabo nevarnih 

kemikalij in njihovim recikliranjem, 

doslej omejene; 

O. ker bo imela direktiva o okoljsko 

primerni zasnovi negativen učinek na 

gledališča in podobna prizorišča – zlasti 

manjša, ki bodo nesorazmerno prizadeta – 

in ker bi morala biti ustvarjalna panoga 

izvzeta iz te zakonodaje; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Predlog spremembe  7 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

R. ker akcijski načrt EU za krožno 

gospodarstvo vključuje zavezo, da se bo v 

prihodnjih zahtevah poudarjalo vidike 

krožnega gospodarstva glede okoljsko 

primerne zasnove v okviru direktive o 

okoljsko primerni zasnovi, in sicer s 

sistematičnim analiziranjem vprašanj, kot 

so popravljivost, trajnost, nadgradljivost, 

možnost recikliranja ali določitev 

nekaterih materialov ali snovi; 

R. ker bo imela direktiva o okoljsko 

primerni zasnovi katastrofalne posledice 

za zabavno industrijo in evropsko kulturo; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Predlog spremembe  8 

Julia Reid 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi 

2017/2087(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. želi spomniti, da je v direktivi 

določeno, da mora Komisija pripraviti 

izvedbene ukrepe, kadar izdelek izpolnjuje 

naslednja merila: znatna količina 

prodanih izdelkov, znaten vpliv na okolje 

in potencial za izboljšanje; poudarja 

odgovornost Komisije pri spoštovanju tega 

mandata in zagotavljanju dejanskih 

koristi za potrošnike, krožno gospodarstvo 

in okolje, pri čemer priznava, da se taki 

standardi za izdelke lahko uporabljajo le 

na ravni Unije in da se zato države članice 

zanašajo na Komisijo, da bo sprejela 

potrebne ukrepe; 

4. priporoča, da Komisija kot 

neizvoljeni organ ne bi smela sprejemati 

takih samovoljnih odločitev v zvezi z 

energijo; 

Or. en 

 

 


