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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a környezettudatos tervezés mind az iparág, mind a fogyasztók számára gazdasági 

előnyökkel jár, valamint jelentősen hozzájárul az Unió éghajlati, energiaügyi és a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó politikáihoz; 

B. mivel a Bizottság becslése szerint a környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az 

energiafogyasztási címkézésről szóló rendelet eredményei együttesen a 2020-ig 

előirányzott energiamegtakarítási cél közel felét adják, és hosszú távon még nagyobb 

lehetőségek rejlenek bennük, és mivel a két jogi rendelkezés csökkenteni tudja a 

fosszilisenergia-import iránti szükségletet, 23%-kal a földgázra, és 37%-kal a szénre 

vonatkozóan, emellett segít az éghajlattal kapcsolatos céljaink elérésében azzal, hogy évi 

320 millió tonnával csökkenti a széndioxid kibocsátást; 

C. mivel a környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az energiafogyasztási címkézésről 

szóló rendelet keretében elért becsült energiamegtakarítás minden egyes háztartás 

energiára fordított kiadásait évi 490 euróval csökkentheti, miközben évi 55 milliárd 

euróval növeli az ipar, a nagy- és a kiskereskedelmi szektorok bevételeit, és 800 000 

lehetséges, új, közvetlen munkahelyet teremt ezekben az ágazatokban; 

D. mivel a környezettudatos tervezési intézkedéseknek a termékek teljes életciklusát le kell 

fedniük az Unión belüli forráshatékonyság javítása érdekében, figyelembe véve azt a 

tényt, hogy egy termék környezeti hatásának több, mint 80%-a már a tervezés fázisában 

eldől, ami rendkívül fontos szerepet játszik egy termék körforgásos gazdasági 

aspektusainak, tartósságának, korszerűsíthetőségének, javíthatóságának, újrahasználatának 

és újrahasznosításának az előmozdításában; 

E. mivel a fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb termékek előállításán túl erősíteni kell a 

megosztásalapú és a szolgáltatásalapú gazdaság alapelveit, miközben a tagállamoknak 

különös figyelmet kell fordítaniuk a leginkább erőforrás-hatékony termékek és 

szolgáltatások bevezetését támogató programjaik kialakításakor az alacsony jövedelmű, 

többek között az energiaszegénység által fenyegetett háztartásokra; 

F. mivel az Unió részes fele a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek, ezért ezen veszélyes anyagok kivezetésére 

irányuló lépéseket kell tenni, beleértve az ilyen típusú anyagok használatának 

csökkentését már a terméktervezés fázisában; 

G. mivel az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a 

fogyasztóvédelmi képviseletekkel, a tudományos közösséggel és a civil társadalmi 

szervezetek széles körével egyetemben számos alkalommal kérte a környezetbarát 

tervezésről szóló irányelv hatókörének szélesítését; 

1. javasolja, hogy még több fogyasztási cikket vonjanak a környezetbarát tervezésről szóló 

irányelv (2009/125/EK) hatálya alá; hangsúlyozza, hogy előnyben kell részesíteni az ikt-

termékeket, amelyeket nagy számban értékesítenek és gyakran lecserélnek; hangsúlyozza, 
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hogy a Bizottságnak körültekintően meg kell vizsgálnia és értékelnie kell, hogyan lehetne 

javítani és ellenőrizni az ilyen termékcsoportok, különösen a mobil- és okostelefonok 

fenntarthatóságát, amelyek pótalkatrészeinek, akkumulátorainak és tartozékainak könnyen 

cserélhetőnek és univerzálisnak kell lennie; 

2. elismeri, hogy az ikt-termékek technológiája gyorsan fejlődik, és ennek eredményeként az 

ezekre vonatkozó törvényi szabályozások már akár a hatálybalépésük idejére is 

elavulhatnak; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az ikt-termékeket érintő, a 

környezettudatos tervezési intézkedésekkel kapcsolatos szabályozási folyamatokat, 

melyek kiegészíthetik azokat a környezettudatos tervezési intézkedéseket, melyek 

segítségével a használatban lévő termékek forráshatékonyságát ellenőrzik, például a nagy 

adathalmazokat elemző technikák segítségével;  

3. figyelembe veszi, hogy a környezetbarát tervezésről szóló irányelv fontos eszköz a 

termékek energiahatékonysága szempontjából, és bízik abban, hogy a körforgásos 

gazdasághoz kapcsolódó kezdeményezésekkel való jövőbeni összehangolása ezt tovább 

erősítheti; ezért kéri egy olyan ambiciózus terv kidolgozását a környezettudatos 

tervezéssel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatban, mely a környezeti előnyök mellett 

egyedülálló munkahelyfejlesztési lehetőségeket teremt; 

4. hangsúlyozza a belső piac működésének megőrzése, az európai gyártók innovációjának, 

kutatásának és versenyképességének támogatása, valamint a tisztességes verseny 

biztosítása érdekében olyan mérhető és végrehajtható termékkövetelmények 

elfogadásának szükségességét, amelyek uniós szinten teljes mértékben összehangoltak és 

nem növelik a szükségtelen adminisztratív terheket; 

5. kéri, hogy a környezettudatos tervezés kritériumaiba foglalják bele az erőforrás-

hatékonyságot, a körforgásos gazdaságot és a termékek egészségügyi vonatkozásait; 

szükségesnek tartja, hogy az erőforrás-hatékonyságot és az anyagok körforgását ötvözzék 

a folyamatos energiamegtakarítással, figyelembe véve az új követelmények 

meghatározásának történelmi javulási mértékét; hangsúlyozza, hogy az energiát, 

különösen a megújuló energiát alapvető erőforrásnak kell tekinteni, és a termékeket mind 

energia- és vízfogyasztás, mind nyersanyag-felhasználás tekintetében, és az életciklusuk 

szempontjából optimalizálni kell; úgy véli, hogy a tartósság, a korszerűsíthetőség, a 

javíthatóság és az újrahasznosíthatóság is támogatni tudja a munkahelyek fejlesztését;  

6. kitart amellett, hogy etikai kritériumokat kell bevezetni különösen a felhasznált anyagok 

származására és kitermelésére, továbbá a munkavállalók és a helyi lakosság szociális 

körülményeire vonatkozóan; 

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a meglévő termékspecifikus intézkedések és az új 

termékcsoportok felülvizsgálatában kevés előrehaladás történt a körforgásos gazdasági 

szempontok körében; megjegyzi, hogy a témakör fontossága és a környezettudatos 

tervezésről szóló 2016–2019-es munkatervben és a Bizottság körforgásos gazdasági 

csomagjában a körforgásos gazdasági szempontokra fordított ígéretes figyelem ellenére a 

munka ebben a kérdésben csalódást okozott; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel 

azokat a lépéseket, amelyek biztosítják, hogy a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 

jelentősen hozzájáruljon a körforgásos gazdasághoz; 

8. nyomatékosítja, hogy 
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a) az elektronikai eszközök fejleszthetőségét szoftverfrissítések rendelkezésre állásával 

kell biztosítani,  

b) a javíthatóságot a pótalkatrészek egész életcikluson keresztül, a termék teljes árához 

viszonyítva tisztességes áron történő rendelkezésre állásával kell elősegíteni,  

c) az újrahasznosíthatóságot egykomponensű vagy egymással kompatibilis műanyag 

polimerek felhasználásával kell támogatni; 

9. hangsúlyozza, hogy az újrafeldolgozhatóság biztosításán kívül az újrahasznosított 

anyagok tényleges felhasználását is elő kell mozdítani; úgy véli, hogy egyrészt annak 

érdekében, hogy az életciklus végi termékeket kiváló minőségű másodlagos 

nyersanyagokká alakíthassák, be kell építeni a tervezési fázisba a termékek 

újrahasznosíthatóságát és könnyű szétszerelését, másfelől pedig elő kell mozdítani és 

támogatni kell a másodlagos nyersanyagok tényleges, ismételt felhasználását az új 

termékek előállítása során, például az új termékek előállítása során felhasznált 

újrahasznosított anyagok kötelező minimális mennyiségének megállapításával; 

10. hangsúlyozza, hogy az újrahasznosított / másodlagos nyersanyagok használatának 

biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy magas minőségű másodlagos nyersanyagok 

álljanak rendelkezésre, és ezért ki kell alakítani a másodlagos nyersanyagok jól szervezett 

piacát; 

11. hangsúlyozza a gyártók felelősségvállalásának, és a garanciális időszakok és feltételek 

kiterjesztésének fontosságát, illetve a gyártók és eladók kötelezését arra, hogy felelősséget 

vállaljanak egy termék teljes életciklusáért, növeljék a javíthatóságot, bővíthetőséget, 

modularitást és újrahasznosítást, valamint biztosítsák, hogy a nyersanyagok és a 

hulladékgazdálkodás az Európai Unión belül maradjon; 

12. hangsúlyozza, hogy az olyan kritikus fontosságú anyagok, mint például a ritkaföldfémek, 

vagy a mérgező jellegű vagy a különös aggodalomra okot adó anyagok, mint a 

környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) különös tekintettel 

legyenek figyelembe véve a környezettudatos tervezés kiszélesített feltételeinek 

meghatározásakor; 

13. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatali folyamatot optimalizálni kell és meg kell védeni; 

kiemeli, hogy a környezettudatos tervezési intézkedéseket egyenként és a megállapított és 

közölt határidőkön belül kell elfogadni és haladéktalanul végrehajtani; felszólítja a 

Bizottságot, hogy különítse el a végrehajtáshoz szükséges forrásokat;  

14. kitart amellett, hogy a Bizottság és a tagállamok, illetve a maguk a tagállamok közötti 

jobb együttműködés révén optimalizálni kell a forgalomba hozott termékek 

piacfelügyeletét; ajánlja, hogy az Európai Bizottság vezetésével szervezzék meg a nemzeti 

piacfelügyeleti hatóságok uniós szintű koordinációját; 

15. hangsúlyozza, hogy a vizsgálati előírásoknak közelebb kell állniuk a valós 

körülményekhez, például a termékeket olyan körülmények között, és olyan környezetben 

kell vizsgálni, amelyek a lehető legpontosabban szimulálják az átlagos fogyasztói 

helyzetet; felszólít, hogy a beszállítói és a piacfelügyeleti hatóságok vizsgálati módszereit 

úgy alakítsák ki és hajtsák végre, hogy a vizsgálati eredmények szándékos vagy nem 
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szándékos manipulálása vagy kijavítása kimutatható és kiküszöbölhető legyen, és a 

vizsgált és a deklarált eredmények közötti megengedett eltérések a mérőberendezés 

statisztikai hibahatárán belül legyenek; 

16. kiemeli, hogy a Bizottság becslései szerint a piacon lévő termékek 10–25%-a nem felel 

meg a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés követelményeinek, 

ami a tervezett megtakarítások mintegy 10%-ának elvesztését jelenti; sürgeti a 

megfelelőség jobb ellenőrzését; rámutat a gyors átvilágítási módszerekben rejlő 

lehetőségek széles körére azon termékek és terméktípusok felderítésével kapcsolatban, 

amelyek nagy valószínűséggel nem felelnek meg a környezetbarát tervezésről szóló 

irányelvnek;  

17. felhív az ágazatspecifikus szabályozással és más európai eszközökkel való fokozottabb 

koherencia és szinergia biztosítására, ideértve különösen a felelős közbeszerzés 

kritériumait, az ökocímkét vagy az energiacímkézés keretének meghatározásáról szóló 

(EU) 2017/1369 rendeletben létrehozott termékadatbázis közös használatát;  

18. felszólít a megfelelő támogatásra annak érdekében, hogy az Unió és a tagállamok 

biztosítani tudják a fejlesztési politika megfelelő ellenőrzését, el tudják végezni a 

piacfelügyeletet, új üzleti lehetőségeket tudjanak teremteni, nemzeti szintű konzultációkat 

tudjanak folytatni a tagállamok végrehajtási intézkedésekre vonatkozó szavazását 

megelőzően, és proaktív kommunikációs stratégiákat tudjanak kialakítani; kéri a 

Bizottságot, hogy a környezettudatos tervezésre vonatkozó intézkedések elfogadási 

folyamatának lényeges szereplőjeként kommunikálja proaktív módon a környezettudatos 

tervezési intézkedésektől várható előnyöket az európai polgárok felé; 

19. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a körforgásos gazdaság és a 

zöld közbeszerzési stratégiák (GPP) kialakítása és teljes körű kihasználása révén 

mutassanak megfelelő példát a bizonyítottan fenntartható termékek, mint például az 

ökocímkével rendelkező termékek és minden beruházás során a legmagasabb szintű 

erőforrás-hatékonysági előírások előnyben részesítése érdekében, és mozdítsák elő a zöld 

közbeszerzés széles körű felhasználását a magánszektorban is. 
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