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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A. mając na uwadze, że ekoprojekt przynosi korzyści gospodarcze przemysłowi i 

konsumentom i w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji unijnych polityk w 

dziedzinie klimatu, energii i gospodarki o obiegu zamkniętym; 

B. mając na uwadze, że według szacunków Komisji dyrektywa w sprawie ekoprojektu wraz 

z rozporządzeniem w sprawie etykietowania energetycznego przyczyniły się do 

osiągnięcia około połowy oszczędności energii założonych na 2020 r. i mogą przynieść 

jeszcze większe oszczędności w dłuższej perspektywie oraz że obydwa te akty prawne 

powinny przyczynić się do ograniczenia zależności od importu paliw kopalnych o 23 % w 

przypadku gazu ziemnego oraz 37 % w przypadku węgla, a także powinny pomóc w 

osiąganiu celów klimatycznych dzięki redukcji emisji CO2 o 320 mln ton rocznie; 

C. mając na uwadze, że szacowane oszczędności energii uzyskane dzięki ekoprojektowi i 

etykietowaniu energetycznemu mogłyby przekładać się również na wynoszące 490 EUR 

rocznie oszczędności widoczne w rachunkach gospodarstw domowych za energię i na 

dodatkowy dochód w wysokości 55 mld EUR rocznie w sektorze przemysłu oraz sektorze 

hurtowym i detalicznym, a także na potencjalne 800 tys. nowych bezpośrednich miejsc 

pracy w tych sektorach;  

D. mając na uwadze, że w celu oszczędnego gospodarowania zasobami w Unii środki w 

zakresie ekoprojektu powinny obejmować cały cykl życia produktów, uwzględniwszy 

fakt, że ponad 80 % wpływu produktu na środowisko jest determinowane na etapie 

projektowania, który w związku z tym odgrywa bardzo ważną rolę w promowaniu 

aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym, trwałości, możliwości aktualizowania, 

naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu produktu; 

E. mając na uwadze, że oprócz wytwarzania trwalszych i oszczędnie wykorzystujących 

zasoby produktów należy zaostrzyć zasady gospodarki dzielenia się i gospodarki 

usługowej, a państwa członkowskie, proponując programy wspierające wprowadzanie 

najbardziej zasobooszczędnych produktów i usług, powinny zwracać szczególną uwagę 

na gospodarstwa domowe o niskich dochodach, w tym gospodarstwa zagrożone 

ubóstwem energetycznym;  

F. mając na uwadze, że Unia jest stroną Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych (TZO) i w związku z tym jest zobowiązana do podjęcia 

działań mających na celu stopniowe wycofywanie tych substancji stwarzających 

zagrożenie, w tym działań polegających na ograniczeniu ich zastosowania na etapie 

projektowania produktów; 

G. mając na uwadze, że Parlament i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wraz z 

zainteresowanymi stronami w dziedzinie ochrony konsumentów, środowiskiem 

naukowym i wieloma różnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego kilkakrotnie 

wzywały do rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu; 
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1. zaleca objęcie większej liczby produktów konsumpcyjnych zakresem dyrektywy w 

sprawie ekoprojektu (2009/125/WE); podkreśla, że należy nadać priorytetowe znaczenie 

produktom ICT, które są sprzedawane w dużych ilościach i często wymieniane na nowe; 

podkreśla, że Komisja powinna uważnie przeanalizować i ocenić, w jaki sposób poprawić 

i zweryfikować zrównoważony charakter tych grup produktów, zwłaszcza telefonów 

komórkowych / smartfonów, do których części zamienne, baterie i akcesoria powinny być 

łatwo wymienialne i uniwersalne; 

2. przyznaje, że ze względu na szybki rozwój technologii produktów ICT przepisy dotyczące 

tych produktów mogą być przestarzałe już w chwili ich wejścia w życie; w związku z tym 

wzywa Komisję do przyspieszenia procesów regulacyjnych w dziedzinie ekoprojektu w 

odniesieniu do produktów ICT oraz do przeanalizowania rozwiązań alternatywnych, które 

w uzupełnieniu środków w dziedzinie ekoprojektu służyłyby do monitorowania 

zasobooszczędności w trakcie użytkowania produktów, na przykład za pomocą 

technologii dużych zbiorów danych;  

3. uważa, że dyrektywa w sprawie ekoprojektu jest ważnym narzędziem zapewniania 

efektywności energetycznej produktów oraz że przyszła koordynacja z inicjatywami 

związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym może przynieść dalszą poprawę 

efektywności energetycznej; w związku z tym wzywa do przyjęcia ambitnego planu 

dotyczącego ekoprojektu i gospodarki o obiegu zamkniętym, który zapewni zarówno 

korzyści dla środowiska, jak i wyjątkową okazję do zwiększenia liczby miejsc pracy; 

4. podkreśla potrzebę przyjęcia mierzalnych i wykonalnych wymogów dotyczących 

produktów, w pełni zharmonizowanych na szczeblu Unii, w celu utrzymania 

prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, wspierania innowacji, badań 

naukowych i konkurencyjności europejskich wytwórców oraz zagwarantowania uczciwej 

konkurencji, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych;  

5. wzywa do poszerzenia kryteriów ekoprojektu, tak aby obejmowały aspekty produktów w 

zakresie zasobooszczędności, gospodarki o obiegu zamkniętym i zdrowia; uważa za 

niezbędne połączenie zasobooszczędności i zamkniętego obiegu materiałów z ciągłą 

oszczędnością energii, przy uwzględnieniu podczas ustalania nowych wymogów danych 

historycznych dotyczących wskaźnika poprawy; podkreśla, że energia, zwłaszcza energia 

odnawialna, powinna być uważana za kluczowy zasób i że produkty powinny być 

optymalizowane pod względem zużycia energii i wody oraz wykorzystania materiałów z 

perspektywy cyklu życia; wyraża przekonanie, że skupienie uwagi na kryteriach trwałości 

oraz możliwości aktualizacji, naprawy i recyklingu może również przyczynić się do 

zwiększenia liczby miejsc pracy;  

6. kładzie nacisk na potrzebę wprowadzenia kryteriów etycznych związanych w 

szczególności z pochodzeniem i wydobyciem zastosowanych materiałów, a także z 

warunkami socjalnymi pracowników i miejscowej ludności; 

7. wyraża ubolewanie, że w przeglądzie istniejących środków dla poszczególnych 

produktów oraz w odniesieniu do nowych grup produktów poczyniono niewielkie 

postępy, jeśli chodzi o uwzględnienie aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym; 

stwierdza, że pomimo obiecującego poświęcenia szczególnej uwagi aspektom gospodarki 

o obiegu zamkniętym w planie prac dotyczącym ekoprojektu na lata 2016–2019, pomimo 

pakietu Komisji dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz mimo istotnego 
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znaczenia tego zagadnienia prace nad tą kwestią nie spełniły oczekiwań; w związku z tym 

wzywa Komisję do przyspieszenia działań, które zmierzają do zwiększenia wkładu 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. zwraca uwagę, że koniecznie należy: 

a) wspierać możliwości aktualizacji przez udostępnianie aktualizacji oprogramowania do 

urządzeń elektronicznych,  

b) ułatwić możliwości naprawy przez udostępnianie przez cały cykl życia produktu 

części zamiennych w przystępnych cenach – jeśli porównać te ceny z całkowitym 

kosztem produktu,  

c) zwiększyć możliwości recyklingu przez stosowanie jednakowych lub kompatybilnych 

polimerów syntetycznych; 

9. podkreśla, że należy nie tylko zapewnić możliwość recyklingu, ale również promować 

faktyczne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu; stwierdza, że z jednej 

strony na etapie projektowania należy uwzględnić możliwość recyklingu i łatwego 

demontażu produktów, tak aby produkty wycofane z eksploatacji mogły zostać 

przekształcone na wysokiej jakości surowce wtórne, a z drugiej strony należy promować i 

wspierać ponowne wykorzystanie tych surowców wtórnych w nowych produktach, na 

przykład przez wprowadzenie obowiązkowej minimalnej zawartości materiałów 

pochodzących z recyklingu w nowych produktach; 

10. podkreśla, że dla zapewnienia stosowania materiałów z recyklingu / surowców wtórnych 

konieczne jest zagwarantowanie dostępności surowców wtórnych wysokiej jakości oraz 

dobrze zorganizowanego rynku surowców wtórnych; 

11. podkreśla znaczenie, jakie ma przypisanie odpowiedzialności producentom oraz 

wydłużenie okresów gwarancji i rozszerzenie jej warunków, zobowiązanie producentów / 

sprzedawców do wzięcia odpowiedzialności za cały cykl życia produktu, zwiększenie 

modułowości, możliwości naprawy, aktualizacji i recyklingu oraz zadbanie o to, by 

gospodarka surowcami i odpadami odbywała się w obrębie Unii Europejskiej; 

12. podkreśla, że w ramach rozszerzonych kryteriów ekoprojektu należy szczególnie 

rozważyć stosowanie materiałów i substancji o kluczowym znaczeniu, takich jak metale 

ziem rzadkich, lub substancji o charakterze toksycznym lub budzącym obawy, takich jak 

trwałe zanieczyszczenia organiczne i substancje zaburzające funkcjonowanie układu 

hormonalnego, aby ograniczyć ich stosowanie lub przynajmniej zapewnić możliwości ich 

ekstrakcji / oddzielenia pod koniec okresu użytkowania; 

13. podkreśla potrzebę optymalizacji i zabezpieczenia procesu decyzyjnego; zwraca uwagę, 

że środki w dziedzinie ekoprojektu powinny być przyjmowane kolejno według z góry 

ustalonego i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu oraz że należy je szybko 

wdrażać; apeluje do Komisji o zarezerwowanie niezbędnych zasobów na potrzeby 

wdrażania;  

14. zwraca uwagę na konieczność optymalizacji nadzoru rynku produktów po ich 

wprowadzeniu do obrotu dzięki lepszej koordynacji między Komisją i państwami 
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członkowskimi oraz między poszczególnymi państwami członkowskimi; zaleca 

zapewnienie ogólnoeuropejskiej koordynacji działań poszczególnych krajowych organów 

nadzoru rynku przez Komisję; 

15. podkreśla, że protokoły testów powinny być bardziej zbliżone do rzeczywistych 

warunków, tj. produkty powinny być testowane w warunkach i środowisku jak najbardziej 

zbliżonych do typowych dla przeciętnego konsumenta; apeluje, aby metody testowe 

stosowane przez dostawców i organy nadzoru rynku były opracowywane i stosowane w 

sposób umożliwiający wykrywanie i eliminowanie przypadków zamierzonej lub 

niezamierzonej manipulacji wynikami badań lub ich poprawy, a dopuszczalne odchylenia 

wyników uzyskanych w badaniach od wyników zgłoszonych nie przekraczały marginesu 

błędu statystycznego dla danego przyrządu pomiarowego; 

16. zwraca uwagę na szacunki Komisji, zgodnie z którymi 10–25 % produktów na rynku nie 

spełnia wymogów dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego, co pociąga 

za sobą utratę około 10 % przewidzianych oszczędności; wzywa do zapewnienia lepszej 

kontroli przestrzegania przepisów; podkreśla duży potencjał metod szybkiej kontroli w 

wykrywaniu produktów i rodzajów produktów, co do których istnieje większe 

prawdopodobieństwo niezgodności z przepisami dyrektywy w sprawie ekoprojektu;  

17. wzywa do zapewnienia większej spójności i synergii z innymi przepisami sektorowymi i 

europejskimi instrumentami, w szczególności z kryteriami odpowiedzialnego udzielania 

zamówień publicznych, oznakowaniem ekologicznym lub powszechnym wykorzystaniem 

bazy danych o produktach powstałej na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1369 

ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego;  

18. apeluje o odpowiednie fundusze, tak aby Unia i państwa członkowskie mogły zapewnić 

właściwe monitorowanie rozwoju polityki, podejmować działania w dziedzinie nadzoru 

rynku, tworzyć nowe możliwości dla biznesu, prowadzić konsultacje na szczeblu 

krajowym, zanim państwa członkowskie przegłosują przepisy wykonawcze, i projektować 

aktywne strategie komunikacyjne; wzywa Komisję do zapewnienia, by aktywne 

informowanie obywateli europejskich o oczekiwanych korzyściach wynikających ze 

środków w dziedzinie ekoprojektu stało się integralną częścią procesu przyjmowania tych 

środków; 

19. wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, aby dawały dobry przykład, wprowadzając 

w życie i w pełni wykorzystując gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz strategie 

zielonych zamówień publicznych w celu priorytetowego traktowania produktów, których 

trwałość została potwierdzona, takich jak produkty opatrzone oznakowaniem 

ekologicznym, oraz najwyższych standardów zasobooszczędności we wszystkich 

inwestycjach, a także by promowały powszechne stosowanie zielonych zamówień 

również w sektorze prywatnym. 
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