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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker ima okoljsko primerna zasnova gospodarske koristi za industrijo in potrošnike ter 

znatno prispeva k podnebni in energetski politiki Unije in njeni politiki krožnega 

gospodarstva; 

B. ker Komisija ocenjuje, da direktiva o okoljsko primerni zasnovi skupaj z uredbo o 

označevanju z energijskimi nalepkami prispeva k uresničitvi približno polovice cilja 

glede prihrankov energije za leto 2020 in ima bolj dolgoročno še večji potencial ter da 

naj bi oba zakonodajna akta pripomogla zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, 

in sicer za 23 % za zemeljski plin in 37 % za premog, z zmanjšanjem emisij CO2 za 

320 milijonov ton vsako leto pa bi tudi pomagala doseči naše podnebne cilje; 

C. ker bi ocenjeni prihranek energije, dosežen v okviru za okoljsko primerno zasnovo in 

označevanje z energijskimi nalepkami lahko pomenil zmanjšanje računov za energijo v 

vsakem gospodinjstvu za 490 EUR na leto, hkrati pa bi vsako leto ustvaril dodatni 

prihodek v višini 55 milijard EUR za industrijo ter za veleprodajni in maloprodajni 

sektor, potencialno pa tudi 800 000 novih neposrednih delovnih mest v teh sektorjih; 

D. ker bi morali ukrepi za okoljsko primerno zasnovo zajeti celotni življenjski cikel 

proizvodov, da bi izboljšali učinkovito rabo virov v Uniji, pri njih pa bi morali 

upoštevati, da se na stopnji zasnove določi več kot 80 % vpliva na okolje, kar ima zato 

izredno pomembno vlogo pri spodbujanju vidikov krožnega gospodarstva, trajnosti, 

možnosti nadgraditve in popravila, ponovne uporabe in recikliranja proizvoda; 

E. ker je poleg krepitve bolj trajnostnih in z viri učinkovitih proizvodov treba okrepiti tudi 

načela gospodarstva delitve in storitvenega gospodarstva, države članice pa bi morale 

nameniti posebno pozornost gospodinjstvom z nizkimi prihodki, vključno s tistimi, ki 

jim grozi energijska revščina, ko predstavljajo programe za spodbujanje privzema 

proizvodov in storitev, pri katerih je raba virov najučinkovitejša; 

F. ker je Unija pogodbenica Stockholmske konvencije o obstojnih organskih 

onesnaževalih in mora zato izvajati ukrepe za postopno odpravo teh nevarnih snovi, 

vključno z omejitvijo njihove uporabe ob zasnovi izdelka; 

G. ker sta Parlament in Evropski ekonomsko-socialni odbor skupaj z akterji varstva 

potrošnikov, znanstveno skupnostjo in različnimi organizacijami civilne družbe ob več 

priložnostih pozvala k razširitvi področja uporabe direktive o okoljsko primerni 

zasnovi; 

1. priporoča, da se v področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi 

(2009/125/ES) zajame več potrošniških izdelkov; poudarja, da bi bilo treba nameniti 

prednost proizvodom IKT, ki se prodajo v velikih količinah in se jih pogosto menjuje; 

poudarja, da bi morala Komisija skrbno oceniti in ovrednotiti, kako izboljšati in 

preverjati trajnost teh skupin proizvodov, zlasti mobilnikov/pametnih telefonov, katerih 

rezervni deli, baterije in dodatna oprema bi morali biti enostavno zamenljivi in 
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univerzalni; 

2. potrjuje, da se tehnologija proizvodov IKT hitro spreminja, kar ima lahko za posledico, 

da je zakonodaja zanje takrat, ko dejansko začne veljati, že zastarela; zato odločno 

poziva Komisijo, naj pospeši regulativne postopke o okoljsko primerni zasnovi za 

proizvode IKT in prouči alternativne možnosti, ki bi dopolnjevale ukrepe za tako 

zasnovo, da bi se spremljala učinkovita raba virov, ko so proizvodi v uporabi, na primer 

z uporabo tehnik velepodatkov;  

3. meni, da je direktiva o okoljsko primerni zasnovi pomembno orodje za energetsko 

učinkovitost proizvodov, in verjame, da bi lahko prihodnje usklajevanje s pobudami, 

povezanimi s krožnim gospodarstvom, še povečalo energetsko učinkovitost; zato poziva 

k sprejetju ambicioznega načrta o okoljsko primerni zasnovi in krožnem gospodarstvu, 

ki bo zagotovil tako okoljske koristi kot edinstveno priložnost za ustvarjanje delovnih 

mest; 

4. poudarja, da je treba postopoma sprejeti merljive in izvršljive zahteve za proizvode, 

popolnoma usklajene na ravni Unije, da bi ohranili delovanje notranjega trga, podprli 

inovacije, raziskave in konkurenčnost evropskih proizvajalcev ter zagotovili pošteno 

konkurenco, ne da bi nastalo nepotrebno upravno breme; 

5. poziva, naj se merila o okoljsko primerni zasnovi razširijo, da bi zajela učinkovito rabo 

virov, krožno gospodarstvo in zdravstvene vidike proizvodov; meni, da je treba združiti 

učinkovitost virov in krožnost materialov s stalnimi energetskimi prihranki, pri 

določanju novih zahtev pa upoštevati dosedanje stopnje izboljšanja; poudarja, da bi bilo 

treba energijo, zlasti obnovljivo, obravnavati kot pomemben vir in z vidika 

življenjskega cikla optimizirati proizvode glede na porabo energije in vode ter uporabo 

materialov; verjame, da lahko tudi trajnost, možnost nadgradnje, popravila in 

recikliranja podprejo ustvarjanje delovnih mest;  

6. poudarja, da je treba uvesti etična merila, povezana zlasti s poreklom in pridobivanjem 

uporabljenih materialov, ter s socialnimi razmerami delavcev in lokalnega prebivalstva; 

7. obžaluje skromen napredek pri vključevanju vidikov krožnega gospodarstva v pregled 

sedanjih ukrepov, specifičnih za proizvod in nove skupine proizvodov; ugotavlja, da je 

kljub obetavni posebni pozornosti, ki so je bili deležni vidiki krožnega gospodarstva v 

delovnem načrtu Komisije za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, njen 

sveženj o krožnem gospodarstvu in pomembnost te teme, delo na tem področju povsem 

pod pričakovanji; zato nujno poziva Komisijo, naj pospeši dejavnosti, s katerimi bo 

zagotovila pomemben prispevek direktive o okoljsko primerni zasnovi h krožnemu 

gospodarstvu; 

8. poudarja, da je treba: 

(a) spodbujati možnosti nadgradnje z dostopnostjo do posodobitev programske 

opreme za elektronske naprave;  

(b) poenostaviti možnosti popravila z dostopnostjo rezervnih delov v celotnem 

obdobju življenjskega cikla proizvoda po razumni ceni glede na skupne stroške 

proizvoda;  
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(c) povečati možnosti recikliranja z uporabo ene vrste plastičnih polimerov ali 

kompatibilnih plastičnih polimerov; 

9. poudarja, je treba poleg zagotavljanja možnosti recikliranja spodbujati tudi dejansko 

uporabo recikliranih materialov; meni, da je po eni strani treba možnosti recikliranja in 

enostavnega razstavljanja proizvodov vključiti na stopnji zasnove, da bi jih bilo mogoče 

ob koncu življenjske dobe spremeniti v kakovostne sekundarne surovine, po drugi pa 

spodbujati in zagovarjati dejansko ponovno uporabo teh sekundarnih surovin v novih 

proizvodih, na primer z določitvijo obvezne minimalne uporabe recikliranih materialov 

v novih proizvodih; 

10. poudarja, da je za zagotovitev uporabe recikliranih/sekundarnih materialov bistvena 

razpoložljivost kakovostnih sekundarnih materialov ter mora biti zato vzpostavljen 

dobro organiziran trg zanje; 

11. poudarja, kako pomembno je, da se odgovornost naloži proizvajalcem, da se podaljšajo 

garancijski roki in pogoji, da se proizvajalcem/trgovcem naloži obveznost prevzema 

odgovornosti za celotni življenjski cikel proizvoda, da se spodbudijo možnosti 

popravila, nadgradnje, modularne zasnove in recikliranja ter da se zagotovi, da ostanejo 

surovine in ravnanje z odpadki znotraj Evropske unije; 

12. poudarja, da je treba uporabo materialov in snovi kritičnega pomena, kot so elementi 

redkih zemelj, ali toksičnih ali problematičnih snovi, kot so obstojna organska 

onesnaževala ter endokrini motilci, posebej pretehtati po razširjenih merilih za okoljsko 

primerno zasnovo, da bi omejili njihovo uporabo ali vsaj zagotovili možnost za njihovo 

pridobivanje/ločevanje ob koncu življenjskega cikla; 

13. poudarja, da je treba optimizirati in zaščititi postopek sprejemanja odločitev; poudarja, 

da je treba ukrepe za okoljsko primerno zasnovo sprejeti posamično v predvidenih in 

objavljenih rokih, in jih hitro izvajati; poziva Komisijo, naj nameni potrebna sredstva za 

izvedbo;  

14. vztraja, da je treba z boljšim sodelovanjem med Komisijo in državami članicami ter 

med samimi državami članicami optimizirati tržni nadzor za proizvode, ki se dajo na 

trg; priporoča, da se organizira usklajevanje med nacionalnimi organi za nadzor trga po 

vsej Evropski uniji, ki ga bo vodila Komisija; 

15. poudarja, da bi morali biti testni protokoli bolj podobni resničnim, tj. proizvode bi bilo 

treba testirati v pogojih in okoljih, ki čim bolj poustvarjajo pogoje in okolje pri 

povprečnem potrošniku; poziva, naj se metode testiranja dobaviteljev in organov za 

nadzor trga določijo in izvajajo tako, da se odkrijeta in odpravita kakršno koli namerno 

ali nenamerno spreminjanje ali izboljšanje rezultatov testov, ter naj se dovoljena 

odstopanja med rezultati testiranja in navedenimi rezultati omejijo na statistično napako 

merilne opreme; 

16. poudarja oceno Komisije, da od 10 do 25 % proizvodov na trgu ni v skladu z zahtevami 

o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energijskimi nalepkami, kar prinaša 

približno 10-odstotno izgubo predvidenega prihranka; spodbuja k boljšemu spremljanju 

skladnosti; opozarja na velik potencial hitrih postopkov pregleda za odkrivanje 

proizvodov in vrst proizvodov, za katere je bolj verjetno, da ne bodo v skladu z 
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direktivo o okoljsko primerni zasnovi;  

17. poziva k večji usklajenosti in sinergiji z drugo zakonodajo za posamezne sektorje in 

evropskimi orodji, vključno z merili za odgovorno javno naročanje, znakom za okolje in 

zbirko podatkov za registracijo izdelkov, določenih z Uredbo (EU) 2017/1369 o 

vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami;  

18. poziva k uvedbi primernega financiranja, da bodo Unija in države članice lahko 

zagotovile ustrezno spremljanje razvoja politik, začele izvajati nadzor trga, ustvarile 

nove poslovne priložnosti in se posvetovale na nacionalni ravni, preden države članice 

glasujejo o izvedbenih ukrepih, in oblikovale proaktivne komunikacijske strategije; 

poziva Komisijo, naj kot sestavni del postopka sprejemanja ukrepov za okoljsko 

primerno zasnovo proaktivno sporoča evropskim državljanom, kakšne koristi imajo od 

teh ukrepov; 

19. poziva institucije EU in države članice, naj pokažejo dober zgled, tako da določijo in v 

celoti izkoristijo krožno gospodarstvo ter strategije zelenih javnih naročil, da bi dale 

prednost dokazano trajnostnim proizvodom, kot so proizvodi z znakom za okolje, in z 

najvišjimi standardi učinkovite rabe virov pri vseh naložbah, ter naj spodbujajo 

razširjeno uporabo zelenih naročil, tudi v zasebnem sektorju. 
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