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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ökodisain toob tööstusele ja tarbijatele majanduslikku kasu ning aitab 

oluliselt kaasa liidu kliima-, energia- ja ringmajanduse poliitika elluviimisele; 

B. arvestades, et komisjoni hinnangul aitab ökodisaini direktiiv koos energiamärgistuse 

määrusega saavutada umbes pool 2020. aasta energiasäästu eesmärgist ja et pikemas 

plaanis on selle potentsiaal isegi suurem ning et mõlemad õigusaktid peaksid vähendama 

sõltuvust fossiilkütuste impordist 23 % maagaasi ja 37 % kivisöe puhul, samuti peaksid 

aitama saavutada meie kliimaeesmärke, vähendades süsinikdioksiidiheitmeid 320 miljoni 

tonni võrra aastas; 

C. arvestades, et ökodisaini ja energiamärgistuse direktiiviga saavutatav hinnanguline 

energiasääst võiks tähendada iga majapidamise energiaarvete vähenemist 490 euro võrra 

aastas, samal ajal tooks see tööstusele ning hulgimüügi ja jaemüügi sektorile aastas 55 

miljardit eurot täiendavat tulu ning võiks tekitada nendes sektorites 800 000 uut otsest 

töökohta; 

D. arvestades, et ökodisaini meetmed peaksid hõlmama toodete kogu olelusringi, et 

parandada liidus ressursitõhusust, võttes arvesse asjaolu, et rohkem kui 80 % toote 

keskkonnamõjust määratakse kindlaks projekteerimise ajal, ning seepärast on sel väga 

oluline roll, et edendada toote ringmajanduse aspekte, vastupidavust, asjakohastatavust, 

parandatavust, korduskasutust ja ringlussevõttu; 

E. arvestades, et lisaks kestlikumale ja ressursitõhusamale tootmisele tuleks tugevdada 

jagamismajanduse ja teenustemajanduse põhimõtteid, ning tutvustades programme, et 

ärgitada inimesi kasutama kõige ressursitõhusamaid tooteid ja teenuseid, peaksid 

liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu madala sissetulekuga majapidamistele, sh neile, 

keda ohustab kütteostuvõimetus; 

F. arvestades, et liit on püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni osaline 

ja et seetõttu peab ta võtma meetmeid nende ohtlike ainete järkjärguliseks kasutuselt 

kõrvaldamiseks, piirates nende kasutamist ka toote projekteerimisel; 

G. arvestades, et Euroopa Parlament ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos 

tarbijakaitse valdkonna sidusrühmade, teadusringkondade ja mitmete kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega on korduvalt palunud laiendada ökodisaini direktiivi kohaldamisala; 

1. soovitab lisada ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) kohaldamisalasse rohkem tarbekaupu; 

rõhutab, et esmatähtsaks tuleks pidada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tooteid, 

mida müüakse suurtes kogustes ja vahetatakse sageli välja; rõhutab, et komisjon peaks 

hoolikalt hindama, kuidas parandada ja kontrollida selliste tooterühmade kestlikkust, 

eelkõige mobiiltelefonide ja nutitelefonide, mille varuosad, akud ja tarvikud peaksid 

olema kergesti asendatavad ja universaalsed; 

2. tunnistab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toodete tehnoloogia areneb kiiresti, 

mistõttu võivad neid tooteid käsitlevad õigusaktid olla vananenud juba siis, kui need 
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tegelikult jõustuvad; palub seetõttu tungivalt, et komisjon kiirendaks IKT-toodete 

ökodisaini regulatiivseid menetlusi ja uuriks alternatiive, mis võivad ökodisaini meetmeid 

täiendada, et jälgida ressursitõhusust siis, kui tooted on kasutuses, näiteks kasutades 

suurandmete tehnikaid;  

3. on seisukohal, et ökodisaini direktiiv on olnud toodete energiatõhususe jaoks oluline 

vahend, ja on veendunud, et edaspidine koordineerimine ringmajandusega seotud 

algatustega võib energiatõhusust veelgi tugevdada; nõuab seetõttu ökodisaini ja 

ringmajanduse sihiteadlikku kava, mis annaks nii keskkonnakasu kui ka ainulaadse 

võimaluse töökohtade arendamiseks; 

4. rõhutab vajadust võtta järk-järgult vastu mõõdetavad ja jõustatavad tootenõuded, mis on 

liidu tasandil täielikult ühtlustatud, et kaitsta siseturu toimimist, toetada innovatsiooni, 

teadusuuringuid ja Euroopa tootjate konkurentsivõimet ning tagada aus konkurents, 

tekitamata tarbetut halduskoormust; 

5. nõuab ökodisaini kriteeriumide laiendamist, et need hõlmaksid toodete ressursitõhususe, 

ringmajanduse ja tervisega seotud aspekte; peab vajalikuks ühendada ressursitõhusus ja 

materjalide ringlus pideva energiasäästuga, võttes arvesse uute nõuete kehtestamise 

ajaloolist paranemise määra; rõhutab, et energiat, eelkõige taastuvenergiat tuleks pidada 

esmatähtsaks ressursiks ning tooteid tuleks optimeerida nii energia- kui veetarbimise kui 

ka materjalide kasutamise osas olelusringi seisukohast; on veendunud, et vastupidavus, 

täiendatavus, parandatavus ja ringlussevõetavus võivad toetada ka töökohtade arendamist;  

6. rõhutab vajadust kehtestada eetilised kriteeriumid, mis oleksid seotud eeskätt kasutatud 

materjalide päritolu ja hankimisega, aga ka töötajate ja kohalike elanike sotsiaalsete 

tingimustega; 

7. avaldab kahetsust, et olemasolevate tootepõhiste meetmete ja uute tooterühmade 

läbivaatamisel on ringmajanduse aspektide lisamisel tehtud vähe edusamme; märgib, et 

hoolimata paljulubavast erilisest tähelepanust, mida pööratakse ringmajanduse aspektidele 

ökodisaini tööplaanis aastateks 2016–2019 ning komisjoni ringmajanduse paketis, ja selle 

teema tähtsusest, on selles valdkonnas tehtud töö pettumust valmistanud; nõuab seetõttu 

tungivalt, et komisjon tegutseks kiiremini, et tagada ökodisaini direktiivi oluline panus 

ringmajandusse; 

8. rõhutab vajadust selle järele, et: 

a) edendatakse täiendatavust, tehes kättesaadavaks elektrooniliste seadmete tarkvara 

uuendused;  

b) hõlbustatakse parandatavust, tehes vahetusosad kättesaadavaks toote kogu elutsükli 

jooksul mõistliku hinnaga, võttes arvesse toote kogukulusid;  

c) tõhustatakse ringlussevõetavust ühe plastpolümeeri või kokkusobivate 

plastpolümeeride kasutamise kaudu; 

9. rõhutab, et ringlussevõetavuse tagamise kõrval tuleks edendada ka ringlussevõetud 

materjalide tegelikku kasutamist; on seisukohal, et ühelt poolt tuleb toodete 

ringlussevõetavus ja lihtne lammutamine lisada projekteerimisse, nii et kasutusea lõppu 
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jõudnud tooted saaks muuta kvaliteetseks teiseseks tooraineks, ning teiselt poolt tuleb 

edendada ja tunnustada sellise teisese toorme tegelikku korduskasutamist, näiteks 

kehtestades uutes toodetes ringlussevõetud materjalide kasutamise miinimummäära; 

10. rõhutab, et ringlussevõetud/teiseste materjalide kasutamise tagamiseks on hädavajalik 

kvaliteetsete teiseste materjalide kättesaadavus ja teiseste materjalide hästi korraldatud 

turg ja need tuleks seepärast teoks teha; 

11. rõhutab, kui tähtis on panna tootjatele vastutus ja pikendada garantiiaegu ja laiendada 

garantiitingimusi, kohustades tootjaid/müüjaid võtma vastutuse toote kogu olelusringi 

eest, edendades parandatavust, täiendatavust, moodulitest komplekteeritavust ja 

ringlussevõetavust ning tagades, et tooraine ja jäätmete käitlemine toimub Euroopa 

Liidus; 

12.  rõhutab, et laiendatud ökodisaini kriteeriumides tuleks eraldi käsitleda määrava 

tähtsusega materjalide ja ainete, nt haruldaste muldmetallide, ja toksiliste või 

murettekitavate ainete, nt püsivate orgaaniliste saasteainete ja endokriinfunktsiooni 

kahjustavate kemikaalide kasutamist, et seda piirata või vähemalt tagada võimalus need 

olelusringi lõpus kokku koguda/eraldada; 

13. rõhutab, et otsustamisprotsessi tuleb optimeerida ja kindlustada; rõhutab, et ökodisaini 

meetmed tuleks vastu võtta eraldi, kindlaks määratud ja teatatud tähtaegade piires, ning 

neid tuleks kohe rakendada; palub komisjonil eraldada rakendamiseks vajalikud vahendid;  

14. rõhutab vajadust optimeerida turule lastud toodete turujärelevalvet parema koostöö kaudu 

komisjoni ja liikmesriikide vahel ning liikmesriikide endi vahel; soovitab, et korraldataks 

üleeuroopaline kooskõlastamine riiklike turujärelevalveasutuste vahel, mida viiks ellu 

komisjon; 

15. rõhutab, et protokollid peaksid olema lähemal reaalsetele tingimustele, st tooteid tuleks 

testida tingimustes ja keskkonnas, mis jäljendavad võimalikult täpselt keskmise tarbija 

tingimusi ja keskkonda; nõuab, et nii tarnijate kui ka järelevalveasutuste 

testimismeetodeid kehtestataks ja rakendataks nii, et tehakse kindlaks ja välistatakse 

testide tulemustega tahtlik või tahtmatu manipuleerimine või nende parandamine ning et 

testide ja esitatud tulemuste lubatud lahknevus ei ületa mõõteseadme statistilist veamäära; 

16. rõhutab komisjoni hinnangut, et 10-25 % turul olevatest toodetest ei vasta ökodisaini ja 

energiamärgistuse nõuetele, mis tähendab, et kaotatakse ligikaudu 10 % kavandatavast 

säästust; nõuab tungivalt, et nõuetele vastavust jälgitaks paremini; rõhutab kiirkontrolli 

meetodite laiaulatuslikku potentsiaali selliste toodete ja tooteliikide tuvastamisel, mis on 

suurema tõenäosusega ökodisaini direktiiviga vastuolus;  

17. nõuab suuremat sidusust ja koostoimet muude valdkondlike õigusaktide ja Euroopa 

vahenditega, eeskätt vastutustundlike riigihangete kriteeriumidega, ökomärgisega või 

määrusega (EL) 2017/1369 (millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik) 

kehtestatud toodete registreerimise andmebaasi ühise kasutamise kaudu;  

18. nõuab piisavat rahastamist, nii et liit ja liikmesriigid saaksid tagada poliitika kujundamise 

piisava seire, teostada turujärelevalvet, luua uusi ettevõtlusvõimalusi, konsulteerida 

riiklikul tasandil enne liikmesriikide hääletamist elluviidavate meetmete kohta ja 
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kavandada ennetavaid teabevahetusstrateegiaid; kutsub komisjoni üles teavitama 

ökodisaini meetmete vastuvõtmise protsessi lahutamatu osana Euroopa kodanikke 

ennetavalt nende meetmete eeldatavast kasust; 

19. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles andma head eeskuju ja kasutama täiel määral 

ära ringmajandust ja keskkonnahoidlikke riigihankeid, et seada kõigis investeeringutes 

esikohale tõestatult kestlikud tooted, nt ökomärgisega tooted, ja kõrgeimad 

ressursitõhususe standardid, samuti edendada keskkonnahoidlike hangete laialdast 

kasutamist, sh erasektoris. 
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