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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että ekosuunnittelu tuottaa taloudellista hyötyä teollisuudelle ja kuluttajille ja 

edistää merkittävästi unionin ilmasto-, energia- ja kiertotalouspolitiikkaa; 

B. toteaa, että komissio arvioi ekosuunnitteludirektiivin ja energiamerkintäasetuksen 

saavuttavan yhdessä noin puolet vuoden 2020 energiansäästötavoitteesta, että niillä on 

pitkällä aikavälillä jopa suurempi potentiaali ja että molemmilla säädöksillä voidaan 

vähentää riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista 23 prosenttia maakaasun osalta 

ja 37 prosenttia hiilen osalta sekä edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista, kun 

hiilidioksidipäästöt vähenevät 320 miljoonaa tonnia vuosittain; 

C. toteaa, että ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen avulla aikaan saatavat arvioidut 

energiansäästöt merkitsisivät kunkin kotitalouden energialaskun pienenemistä 490 eurolla 

vuodessa, teollisuus sekä tukku- ja vähittäismyyntiala saisivat vuosittain lisätuloja 

55 miljardia euroa, ja kyseisille aloille voitaisiin suoraan luoda 800 000 uutta työpaikkaa; 

D. toteaa, että ekosuunnittelua koskevien toimenpiteiden olisi katettava tuotteiden koko 

elinkaari, jotta unionissa voidaan varmistaa resurssitehokkuus, kun otetaan huomioon, että 

yli 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa, joka on 

siten erittäin tärkeä edistettäessä kiertotaloutta koskevia näkökohtia, kestävyyttä, 

päivitettävyyttä, korjattavuutta sekä tuotteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä; 

E. katsoo, että kestävämpien ja resurssitehokkaampien tuotteiden valmistamisen ohella olisi 

lujitettava jakamis- ja palvelutalouden periaatteita, ja jäsenvaltioiden olisi otettava 

erityisesti huomioon pienituloiset kotitaloudet, mukaan lukien energiaköyhyyden vaarassa 

olevat kotitaloudet, esittäessään ohjelmia, joilla kannustetaan ottamaan käyttöön kaikkein 

resurssitehokkaimpia tuotteita ja palveluja; 

F. toteaa, että unioni on pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 

osapuoli ja että sen on näin ollen toteutettava toimia näiden vaarallisten aineiden käytön 

asteittaiseksi lopettamiseksi, myös rajoittamalla niiden käyttöä tuotteen 

suunnitteluvaiheessa; 

G. toteaa, että Euroopan parlamentti ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat 

kuluttajansuoja-alan sidosryhmien, tiedeyhteisön ja lukuisten kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen tavoin pyytäneet useaan otteeseen laajentamaan ekosuunnitteludirektiivin 

soveltamisalaa; 

1. suosittelee, että ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) soveltamisalaan sisällytetään 

useampia kulutustavaroita; korostaa, että etusijalle olisi asetettava tieto- ja 

viestintäteknologian tuotteet, joita myydään suuria määriä ja jotka korvataan tiuhaan 

uusilla tuotteilla; tähdentää, että komission olisi arvioitava huolellisesti, kuinka tällaisten 

tuoteryhmien kestävyyttä voidaan parantaa ja kuinka se on todennettavissa, erityisesti kun 

on kyse matka- ja älypuhelimista, joiden varaosien, akkujen ja lisävarusteiden olisi oltava 

helposti korvattavissa ja kaikkiin laitteisiin sopivia;  
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2. toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian tuotteita koskeva teknologia kehittyy nopeasti, 

mikä voi johtaa siihen, että näitä tuotteita koskeva lainsäädäntö on vanhentunutta jo 

silloin, kun se tulee tosiasiallisesti voimaan; kehottaa tämän vuoksi komissiota 

vauhdittamaan tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden ekosuunnittelua koskevia 

sääntelyprosesseja ja tarkastelemaan vaihtoehtoja, joilla voidaan täydentää 

ekosuunnittelua koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan seurata tuotteiden 

resurssitehokkuutta käytössä esimerkiksi massadatatekniikoiden avulla;  

3. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi on ollut tärkeä väline tuotteiden energiatehokkuuden 

kannalta, ja katsoo, että energiatehokkuutta voitaisiin edelleen edistää koordinoimalla sitä 

kiertotalouteen liittyvien aloitteiden kanssa; kehottaa tämän vuoksi laatimaan 

kunnianhimoisen ekosuunnittelua ja kiertotaloutta koskevan suunnitelman, joka tarjoaisi 

sekä ympäristöhyötyjä että ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää työpaikkoja; 

4. painottaa sellaisten mitattavien ja täytäntöönpanokelpoisten tuotteita koskevien 

vaatimusten tarvetta, jotka olisivat täysin yhdenmukaistettuja unionin tasolla, jotta 

turvataan sisämarkkinoiden toiminta, tuetaan eurooppalaisten valmistajien innovointia, 

tutkimusta ja kilpailukykyä ja varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu aiheuttamatta 

tarpeetonta hallinnollista rasitusta; 

5. edellyttää, että ekosuunnittelun perusteita laajennetaan, jotta niihin voidaan sisällyttää 

tuotteiden resurssitehokkuutta, kiertotaloutta ja terveyttä koskevat näkökohdat; katsoo, 

että resurssitehokkuus ja materiaalien kierto olisi yhdistettävä jatkuvaan energian 

säästämiseen, kun otetaan huomioon aiempi uusien vaatimusten asettamiseen perustunut 

parannusten määrä; korostaa, että energiaa ja etenkin uusiutuvaa energiaa olisi pidettävä 

olennaisena resurssina ja että tuotteet olisi optimoitava sekä energian- ja vedenkulutuksen 

että materiaalien käytön osalta elinkaarinäkökulmasta; katsoo, että kestävyys, 

päivitettävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys voivat tukea myös työpaikkojen 

kehittämistä;  

6. korostaa, että on otettava käyttöön eettisiä perusteita, jotka koskevat etenkin käytettyjen 

materiaalien alkuperää ja hankintaa mutta myös työntekijöiden ja paikallisväestöjen 

sosiaalisia olosuhteita; 

7. pitää valitettavana, että kiertotalouden näkökohtien sisällyttäminen nykyisten 

tuotekohtaisten toimenpiteiden ja uusien tuoteryhmien tarkasteluun on edistynyt vain 

vähän; toteaa, että huolimatta ekosuunnittelua koskevassa työsuunnitelmassa vuosiksi 

2016–2019 ja komission kiertotalouspaketissa esitetystä lupaavasta erityisestä 

mielenkiinnosta kiertotaloutta koskevia näkökohtia kohtaan ja huolimatta aiheen 

merkityksestä asiaa koskeva työ on ollut epätyydyttävää; kehottaa tämän vuoksi 

komissiota vauhdittamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että ekosuunnitteludirektiivillä 

edistetään merkittävästi kiertotaloutta; 

8. korostaa, että 

a) päivitettävyyttä on edistettävä elektronisten laitteiden ohjelmistopäivitysten 

saatavuuden kautta,  

b) korjattavuutta on helpotettava tarjoamalla tuotteen kokonaishintaan nähden 

kohtuuhintaisia varaosia koko tuotteen elinkaaren ajan ja  
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c) kierrätettävyyttä on tehostettava käyttämällä yksittäisiä tai yhteensopivia 

muovipolymeerejä; 

9. painottaa, että kierrätettävyyden varmistamisen lisäksi on edistettävä myös kierrätettyjen 

materiaalien tosiasiallista käyttöä; katsoo, että toisaalta on sisällytettävä 

suunnitteluvaiheeseen kierrätettävyys ja tuotteiden helppo purkaminen, jotta käytöstä 

poistetut tuotteet voidaan muuttaa korkealaatuisiksi uusioraaka-aineiksi, ja toisaalta on 

edistettävä ja tuettava näiden uusioraaka-aineiden tosiasiallista uudelleenkäyttöä uusissa 

tuotteissa, esimerkiksi säätämällä uusien tuotteiden osalta kierrätetyn materiaalin 

pakollisesta vähimmäisosuudesta; 

10. painottaa, että kierrätettyjen tai uusioraaka-aineiden käytön varmistamiseksi 

korkealaatuisten uusioraaka-aineiden saatavuus ja näiden raaka-aineiden markkinoiden 

toimivuus on ratkaisevan tärkeää, ja siksi olisi luotava hyvin toimivat uusioraaka-aineiden 

markkinat; 

11. painottaa, että on tärkeää osoittaa tuottajien vastuu, laajentaa takuuaikoja ja -ehtoja ja 

velvoittaa valmistajat/myyjät ottamaan vastuu tuotteen koko elinkaaresta, edistää 

korjattavuutta, päivitettävyyttä, modulaarisuutta ja kierrätettävyyttä sekä varmistaa, että 

raaka-aineet ja jätehuolto säilyvät unionissa; 

12. korostaa, että kriittisten raaka-aineiden, kuten harvinaisten maametallien, taikka 

myrkyllisten tai erityistä huolta aiheuttavien aineiden, kuten pysyvien orgaanisten 

yhdisteiden ja hormonaalisten haitta-aineiden, käyttöä on tarkasteltava ekosuunnittelun 

laajennettujen perusteiden mukaisesti, jotta voidaan rajoittaa niiden käyttöä tai ainakin 

varmistaa, että nämä aineet voidaan poistaa/erottaa tuotteesta sen elinkaaren lopussa; 

13. korostaa, että päätöksentekoprosessi on optimoitava ja turvattava; painottaa, että 

ekosuunnittelun toimenpiteet olisi hyväksyttävä yksitellen ja asetetussa ja ilmoitetussa 

määräajassa ja että ne olisi pantava täytäntöön viipymättä; kehottaa komissiota varaamaan 

täytäntöönpanoon riittävästi resursseja;  

14. edellyttää, että markkinoille saatettujen tuotteiden markkinavalvonta optimoidaan 

parantamalla komission ja jäsenvaltioiden yhteistyötä ja jäsenvaltioiden keskinäistä 

yhteistyötä; kehottaa organisoimaan komission johdolla kansallisten 

markkinavalvontaviranomaisten toiminnan koko EU:ssa; 

15. korostaa, että testiprotokollien olisi vastattava paremmin todellisia olosuhteita, eli tuotteita 

olisi testattava sellaisissa oloissa ja ympäristöissä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin 

keskivertokuluttajan olosuhteita ja ympäristöä; edellyttää, että sekä tavarantoimittajien 

että markkinavalvontaviranomaisten testausmenetelmät laaditaan ja toteutetaan siten, että 

mahdollinen testitulosten tarkoituksellinen tai tahaton peukalointi tai parantelu voidaan 

havaita ja estää, ja että sallitut poikkeamat testin todellisten ja ilmoitettujen tulosten välillä 

olisi rajoitettava mittauslaitteen tilastolliseen virhemarginaaliin; 

16. painottaa, että komission arvion mukaan 10–25 prosenttia markkinoilla olevista tuotteista 

ei ole ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevien vaatimusten mukaisia ja että tämä 

merkitsee noin 10 prosentin menetystä suunnitelluissa säästöissä; kehottaa parantamaan 

vaatimusten noudattamisen valvontaa; painottaa nopeisiin seulontamenetelmiin liittyvää 
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suurta potentiaalia sellaisten tuotteiden ja tuotetyyppien havaitsemiseksi, jotka 

todennäköisesti eivät ole ekosuunnitteludirektiivin mukaisia;  

17. kehottaa varmistamaan, että muiden alakohtaisten säädösten ja unionin välineiden 

johdonmukaisuutta ja synergiaa vahvistetaan, etenkin kestäviä julkisia hankintoja 

koskevien kriteerien ja EU:n ympäristömerkin osalta, tai käyttämällä yhteisesti 

tuotetietokantaa, joka on otettu käyttöön energiamerkintää koskevien puitteiden 

vahvistamisesta annetulla asetuksella (EU) 2017/1369;  

18. edellyttää asianmukaista rahoitusta, jotta unioni ja jäsenvaltiot voivat varmistaa riittävän 

politiikan kehittämisen valvonnan, valvoa markkinoita, luoda uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, järjestää kansallisen tason kuulemisia ennen kuin 

jäsenvaltioissa äänestetään täytäntöönpanotoimenpiteistä ja suunnitella ennakoivia 

viestintästrategioita; kehottaa komissiota viestimään ennakoivasti EU:n kansalaisille 

ekosuunnittelun toimenpiteiden hyödyistä olennaisena osana näiden toimenpiteiden 

hyväksyntäprosessia; 

19. kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita näyttämään hyvää esimerkkiä ja laatimaan 

ja soveltamaan täysipainoisesti kiertotaloutta ja ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja 

koskevia strategioita, jotta etusijalle voidaan asettaa hyviksi osoittautuneet kestävät 

tuotteet, kuten ekomerkinnällä varustetut tuotteet, ja jotta voidaan soveltaa kaikissa 

investoinneissa tiukimpia resurssitehokkuuden normeja ja edistää ympäristöystävällisten 

hankintojen laajaa hyödyntämistä, myös yksityisellä sektorilla. 
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