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RÖVID INDOKOLÁS

Általános háttér

Az Európai Bizottság 2008 júliusában cselekvési tervet terjesztett elő a fenntartható 
fogyasztásról és termelésről. Az intézkedésekből és javaslatokból álló csomagnak részét 
képezi az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezéséről szóló irányelv1 (a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelv) átdolgozása. A 2005/32/EK irányelv 
átdolgozásának átfogó célkitűzése a hatályának kiterjesztése, hogy lehetővé váljon az 
energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények 
meghatározása is. Így a keretirányelv hatálya alá fognak tartozni azok a termékek is, amelyek 
maguk nem használnak fel energiát, ám hatással vannak az energiafogyasztásra, mint például 
az ablakok és a vizet használó berendezések. A környezetbarát tervezésű zuhanyfejek például 
csökkenteni tudják a vízfogyasztást, és ezáltal összességében csökkentik a meleg víz 
melegítéséhez szükséges energiát.

Célkitűzés

1) Az irányelv hatálya

A környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek az energiával kapcsolatos termékekre történő, 
javasolt kiterjesztésével a potenciális, eddig kihasználatlan energiamegtakarítás széles köre 
válik hozzáférhetővé. Azzal, hogy szélesebb termékkör vonatkozásában teszi lehetővé 
környezetvédelmi minimumelőírások meghatározását, hozzá fog járulni a termékek 
környezetvédelmi teljesítményének javításához. Ez elősegíti a szűkös források és a polgárok 
pénzének megtakarítását.

Mivel egyidejűleg nem lehet az összes termékkel foglalkozni, inkább a lépcsőzetes 
kiterjesztés az üdvözlendő megközelítés. A jövőbeli termékeket azonban nemcsak 
energiahatékony módon kell majd előállítani és felhasználni, hanem nagyobb 
forráshatékonysággal is. Ezért időbeli ütemezés egyértelmű meghatározására van szükség a 
tekintetben, mikor vizsgálja felül a Bizottság az irányelvet, hogy az az összes termékre 
kiterjedjen (21. cikk), és ez ne egyedül „az energiával nem kapcsolatos termékekre történő 
kiterjesztés helyénvalóságának” 2012-ig történő értékelésére maradjon.

2) A „potyautas-jelenség” visszaszorítása

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv, valamint az energiával kapcsolatos termékekre 
való kiterjesztésre irányuló javaslat lehetővé teszi az ipar önszabályozását, például az 
önkéntes vagy egyoldalú kötelezettségvállalásokat. E rendelkezés arra szolgál, hogy lehetővé 
tegye az irányelv céljainak alacsonyabb költséggel járó, illetve gyorsabb és rugalmasabb 
teljesítését. Mivel azonban az intézkedések jellegüknél fogva önkéntesek, nincs biztosíték 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 2005/32/EK irányelve az energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK 
tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, Hivatalos Lap 
L 191., 2008.7.22., 29–58. o.
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arra, hogy a kötelezettségek a gyakorlatban teljesülnek. Ezenfelül az önkéntes 
kötelezettségvállalások esetén gyakran hiányzik az átláthatóság és az ambíció.

Az európai iparágak felhívták a figyelmet, hogy ez a rendelkezés teret enged a „potyautas-
jelenségnek” – azaz a szűk látókörű piaci szereplők, akik a piacról való kivonulás 
gondolatával foglalkoznak, esetleg nem megfelelő termékeket hoznak forgalomba. Ez 
tisztességtelen versenyelőnyt, valamint a valóban egyenlő feltételek terén komoly akadályt 
jelent. Ezért a jogalkotási intézkedéseknek meg kell előzniük az önkéntes megállapodásokat.

3) Az átláthatóság növelése

Az átláthatóság és a világos tájékoztatás kulcsfontosságú a megerősítéshez és a termékek 
folyamatos tökéletesítéséhez. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a fogyasztók, az ipar és a 
végrehajtó szervek nem kapnak világos és könnyen érthető tájékoztatást a környezetbarát 
tervezésű termékekről. Emellett a jelenlegi végrehajtás/terméktanulmányok folyamata 
időigényes és költséges, aminek következtében az érdekeltek találkozóin elég kevesen 
vesznek részt. Különösen a kkv-k képviselete nem megfelelő. A környezetbarát tervezésű 
termékek adatbázisának létrehozása (18a. cikk, új) mind az európai ipar, mind pedig a 
fogyasztók számára nagy hozzáadott értékkel bírna azáltal, hogy könnyen hozzáférhető 
információval szolgál, és megkönnyíti az érdekeltek gyors és rugalmas részvételét.

Ezenfelül rendkívül fontos, hogy a Bizottság azonnal tájékoztassa az Európai Parlamentet (3.
cikk (3) bekezdés) a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok megállapításairól, különösen a 
megfelelés elmaradása esetén.

Háttér

A jelenlegi pénzügyi válság inkább megerősíti az EU felelősségét az energiaügyi és 
környezetvédelmi kötelezettségvállalásainak teljesítésével kapcsolatban. Lehetőséget jelent 
Európa prioritásainak újbóli meghatározására, valamint arra, hogy az európai termékek a 
nemzetközi verseny élvonalába kerüljenek.

A fogyasztók nem veszik kellő mértékben figyelembe az energiahatékony készülékek és 
berendezések gazdasági előnyeit. A fogyasztók vásárlással kapcsolatos döntései azonban 
alapvető fontosságúak a sikeres eredmények szempontjából. Az energiahatékonyságnak és a 
forráshatékonyságnak a fogyasztói döntések központi elemévé kell válnia. A dinamikus 
szabványok teljesítményosztályozó és címkézési rendszerekkel kombinált alkalmazása 
hatásos eszköz a fogyasztók tájékoztatására, valamint arra, hogy a piacot a gazdasági és 
forráshatékonyság irányába alakítsuk.

Mivel a természetes források végesek, a környezetbarát és energiahatékony termékek 
nemcsak az EU energiabehozataltól való függését fogják csökkenteni és az éghajlatváltozás 
enyhítését elősegíteni, hanem számottevően hozzá fognak járulni az európai társaságok 
versenyképességéhez és sikeréhez.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Tanács 2007. március 8–
9-i ülésének elnökségi következtetései 
hangsúlyozták, hogy a Közösségben az 
energiahatékonyság növelésére van 
szükség annak a célkitűzésnek a teljesítése 
érdekében, hogy a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest 20%-kal 
csökkentsék a Közösség 
energiafogyasztását, valamint a 2006. 
október 19-i, „Energiahatékonysági 
cselekvési terv: A lehetőségek 
kihasználása” című bizottsági 
közleményben meghatározott 
kulcsfontosságú területekkel kapcsolatos, 
alapos és gyors végrehajtásra szólítottak 
fel. A cselekvési terv kiemelte a termékek 
ágazatában rejlő óriási 
energiamegtakarítási lehetőségeket. Az 
Európai Parlament a cselekvési tervről 
szóló, 2008. január 31-i állásfoglalásában 
a 2005/32/EK irányelv rendelkezésének 
megerősítésére szólított fel.

Indokolás

A környezetbarát tervezésre irányuló megközelítést az energiahatékonysági cselekvési 
terv, valamint az energiafogyasztás 2020-ra 20%-kal történő csökkentésére vonatkozó, 
átfogó kötelezettségvállalás figyelembevételével kell értelmezni.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Már az energiával kapcsolatos
termékek tervezési szakaszában 
intézkedéseket kell hozni, mivel úgy tűnik, 
hogy ez a meghatározó szakasz a termék 
életciklusa alatt okozott 
környezetszennyezés szempontjából, és 
a legtöbb költség itt keletkezik.

(6) Már az energiával kapcsolatos
termékek tervezési szakaszában 
intézkedéseket kell hozni, mivel úgy tűnik, 
hogy ez a meghatározó szakasz a termék
teljes életciklusa alatt okozott 
környezetszennyezés szempontjából, és 
a legtöbb költség itt keletkezik.

Indokolás

Az energiával kapcsolatos termékeknél már a tervezési szakaszban intézkedéseket kell hozni, 
mivel úgy tűnik, hogy ez a meghatározó szakasz a termék teljes életciklusa alatt okozott 
környezetszennyezés szempontjából, és a legtöbb költség itt keletkezik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez az irányelv az energiával 
kapcsolatos  termékek lehetséges 
környezeti hatásainak csökkentése révén 
a magas szintű környezetvédelem 
megvalósítását tűzi ki célul, amely végső 
soron a fogyasztók és más végfelhasználók 
érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés 
szükségessé teszi a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági 
kihatásainak megfelelő figyelembevételét.
A termékek hatékonyabb 
energiafelhasználása hozzájárul az 
energiaellátás biztonságának növeléséhez, 
amely az ésszerű gazdasági tevékenység és 
a fenntartható fejlődés előfeltétele.

(9) Ez az irányelv az energiával 
kapcsolatos  termékek lehetséges káros
környezeti hatásainak csökkentése révén 
a magas szintű környezetvédelem 
megvalósítását tűzi ki célul, amely végső 
soron a fogyasztók és más végfelhasználók 
érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés 
szükségessé teszi a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági 
kihatásainak megfelelő figyelembevételét.
A termékek hatékonyabb 
energiafelhasználása hozzájárul az 
energiaellátás biztonságának növeléséhez, 
amely az ésszerű gazdasági tevékenység és 
a fenntartható fejlődés előfeltétele.
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Indokolás

Fontos, hogy ezzel az irányelvvel az energiával kapcsolatos termékek lehetséges káros 
környezeti hatásainak csökkentése révén elérjük a környezet magas szintű védelmét.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Bár kívánatos a környezetvédelmi 
teljesítmény átfogó megközelítése, 
a munkaterv elfogadásáig elsődleges 
környezetvédelmi célnak az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentését kell tekinteni az 
energiafelhasználás hatásfokának növelése 
révén.

(13) Bár kívánatos a környezetvédelmi 
teljesítmény átfogó megközelítése, 
a munkaterv elfogadásáig elsődleges 
környezetvédelmi célnak az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentését kell tekinteni az 
energiafelhasználás hatásfokának növelése 
révén. Az energiahatékonyság javítása a 
leggyorsabb és legolcsóbb módszer az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának mérséklésére.

Indokolás

Az energiahatékonyság javítása a leggyorsabb és legolcsóbb módszer az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mérséklésére. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes termékekre vagy ezek 
környezetvédelmi teljesítményére 
vonatkozóan szükséges és indokolt lehet 
külön számszerűsített környezetbarát 
tervezési követelményeket előírni, hogy 
környezeti hatásuk a lehető legkisebb 
legyen. Tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlat-változási keretegyezményének
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve 
keretében vállalt kötelezettségek 

(14) Egyes termékekre vagy ezek 
környezetvédelmi teljesítményére 
vonatkozóan szükséges és indokolt lehet 
külön számszerűsített környezetbarát 
tervezési követelményeket előírni, hogy 
környezeti hatásuk a lehető legkisebb 
legyen. Tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlat-változási keretegyezményének
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve 
keretében vállalt kötelezettségek 
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teljesítéséhez való hozzájárulás 
sürgősségére, és az ebben az irányelvben 
szorgalmazott integrált megközelítés 
sérelme nélkül, bizonyos elsőbbséget kell 
adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek 
nagy valószínűséggel és alacsony 
költségkihatással csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.
Az ilyen intézkedések is hozzájárulhatnak 
a természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához, és jelentős hozzájárulást 
nyújtanak a fenntartható termelés és 
fogyasztás tízéves keretprogramjához, 
amelyet a fenntartható fejlődésről szóló, 
2002. szeptemberi johannesburgi világ-
csúcstalálkozón fogadtak el.

teljesítéséhez, valamint az üvegházhatást 
okozó gázok teljes kibocsátásának 2020-ra 
az 1990-es szinthez képest legalább 20%-
os, illetve – nemzetközi egyezmény 
megszületése esetén – 30%-os 
csökkentésének elérésére irányuló 
közösségi kötelezettségvállaláshoz való 
hozzájárulás sürgősségére, és az ebben az
irányelvben szorgalmazott integrált 
megközelítés sérelme nélkül, bizonyos 
elsőbbséget kell adni azoknak az 
intézkedéseknek, amelyek nagy 
valószínűséggel és alacsony 
költségkihatással csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.
Az ilyen intézkedések is hozzájárulhatnak 
a természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához, és jelentős hozzájárulást 
nyújtanak a fenntartható termelés és 
fogyasztás tízéves keretprogramjához, 
amelyet a fenntartható fejlődésről szóló, 
2002. szeptemberi johannesburgi világ-
csúcstalálkozón fogadtak el.

Indokolás

E preambulumbekezdést aktualizálni kell annak érdekében, hogy szerepeljen benne az 
államfők által 2007 márciusában az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának közösségi 
szintű csökkentésével kapcsolatban hozott határozat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ez az irányelv a környezetbarát 
tervezés bevezetését a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
a mikrovállalkozások szintjén is ösztönözni 
kívánja. Ezt az érintett termékek 
fenntarthatóságáról szóló, széles körben és 
könnyen hozzáférhető információval lehet 
elősegíteni.

(21) Ez az irányelv a környezetbarát 
tervezés bevezetését a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
a mikrovállalkozások szintjén is ösztönözni 
kívánja. Ezt az érintett termékek 
fenntarthatóságáról szóló, széles körben és 
könnyen hozzáférhető információval, 
valamint az energiahatékonyság javítása 
területén működő kkv-k kifejezetten erre a 
célra szánt pénzeszközökhöz való 
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hozzáférésével lehet elősegíteni.

Indokolás

A környezetbarát tervezés bevezetését a kis-, közép- és mikrovállalkozásoknál a termékeik 
fenntarthatóságára vonatkozó, széles körben és könnyen hozzáférhető információk, valamint 
az energiahatékonyság javítása területén működő kkv-k kifejezetten e célra szánt 
pénzeszközökhöz való könnyebb hozzáférésük révén lehet elősegíteni.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamok aktívan figyelembe veszik az 
európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomagban rögzített 
szabályokat, amelyek azt a célt szolgálják, 
hogy mind az információk cseréje, mind a 
megállapított követelmények alkalmazása 
terén könnyítsenek a kkv-k terhein.

Indokolás

Figyelembe kell venni a kkv-kra rótt adminisztratív terheket, és lehetőség szerint törekedni 
kell azok mérséklésére.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A végrehajtási intézkedések és 
a munkaterv előkészítése során a Bizottság 
konzultációt folytat a tagállamok 
képviselőivel, továbbá az adott 
termékcsoportban érdekelt, például ipari 
felekkel, ideértve a kkv-kat és 
a kézműipart, szakszervezeteket, 
kereskedőket, kiskereskedőket, 
importőröket, környezetvédő csoportokat 

(23) A végrehajtási intézkedések és 
a munkaterv előkészítése során a Bizottság 
konzultációt folytat a tagállamok 
képviselőivel, továbbá az adott termékben 
vagy termékcsoportban érdekelt felekkel, 
például ipari felekkel, ideértve a kkv-kat és 
a kézműipart,, szakszervezeteket, 
kereskedőket, kiskereskedőket, 
importőröket, környezetvédő csoportokat 
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és fogyasztói szervezeteket. és fogyasztói szervezeteket.

Indokolás

A módosítás az irányelvben szereplő meghatározásnak megfelelő „termék” fogalma és az 
ilyen termékek csoportjai közötti kapcsolat megteremtését szolgálja a végrehajtási 
intézkedések kidolgozásaérdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az ezen irányelvhez kapcsolódó 
követelmények megállapításakor a 
tagállamoknak aktívan figyelembe kell 
venniük, hogy a kis- és 
középvállalkozások számára esetenként 
nagy nehézségeket okoz az új 
követelmények alkalmazása.

Indokolás

Figyelembe kell venni a kkv-kra rótt adminisztratív terheket, és lehetőség szerint törekedni 
kell azok mérséklésére.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Továbbá tekintetbe kell venni
a műszaki harmonizációs irányelvekben 
felhasználásra szánt modulokat és 
szabályokat, amelyeket
a megfelelőségértékelési eljárások 
különböző szakaszainak moduljairól és 
a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és 
használatát rögzítő, a műszaki 
harmonizációs irányelvekben használni 
kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-
i 93/465/EGK tanácsi határozat állapított
meg1.

(25) Továbbá tekintetbe kell venni a 
műszaki harmonizációs irányelvekben 
felhasználásra szánt modulokat és 
szabályokat, amelyeket a termékek 
forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat állapított meg1.
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1  HL L 220., 1993.8.30., 23. o. 1 HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A piacfelügyelet javítása érdekében 
a felügyeleti hatóságok információcserét 
folytatnak az irányelv keretében tervezett 
intézkedésekről. Az ilyen 
együttműködésnek a lehető legnagyobb 
mértékben támaszkodnia kell az 
elektronikus távközlési eszközökre és 
a vonatkozó közösségi programokra. Meg 
kell könnyíteni a környezetvédelmi 
életciklus alatti teljesítményről és 
a tervezési megoldások eredményeiről 
szóló információcserét. A gyártók 
környezetbarát tervezési erőfeszítéseivel 
nyert tudásanyag összegyűjtése és 
terjesztése az irányelv egyik döntő 
jelentőségű haszna.

(26) A piacfelügyelet javítása érdekében a 
felügyeleti hatóságok információcserét 
folytatnak az irányelv keretében tervezett 
intézkedésekről, tekintettel a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre1. Az ilyen 
együttműködésnek a lehető legnagyobb 
mértékben támaszkodnia kell az 
elektronikus távközlési eszközökre és 
a vonatkozó közösségi programokra. Meg 
kell könnyíteni a környezetvédelmi 
életciklus alatti összteljesítményről és 
a tervezési megoldások eredményeiről 
szóló információcserét. A gyártók 
környezetbarát tervezési erőfeszítéseivel 
nyert tudásanyag összegyűjtése és 
terjesztése az irányelv egyik döntő 
jelentőségű haszna.
1  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Indokolás

Szükség van azoknak a jogi aktusoknak a beillesztésére, amelyek tekintetében ez az irányelv 
kiegészítő jellegű, hogy ne hátráltassák az egyéb, kiegészítő közösségi jogi aktusok szerint 
jelenleg végzett munkát.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
egyedi programokat és eszközöket kell 
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ösztönözniük és létrehozniuk az 
energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezésére irányuló 
kutatás finanszírozására.

Indokolás

A tagállamoknak és a Bizottságnak egyedi programokat és eszközöket kell ösztönözniük és 
létrehozniuk az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére irányuló kutatás 
finanszírozására.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az energiával
kapcsolatos  termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények 
kereteit állapítja meg azzal a céllal, hogy 
biztosítsa e termékek szabad mozgását
a belső piacon.

(1) Ez az irányelv az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények 
kereteit állapítja meg azzal a céllal, hogy
javítsa környezetvédelmi teljesítményüket 
és biztosítsa e termékek szabad mozgását a 
belső piacon.

Indokolás

A 2005/32/EK keretirányelv átdolgozásának célja az irányelv hatályának kiterjesztése, hogy 
lehetővé váljon közösségi szintű környezetbarát tervezési követelmények meghatározása az 
energiával kapcsolatos összes termékekre vonatkozóan is. E kiterjesztés átfogó célkitűzése 
azonban nemcsak a termékek szabad mozgásának biztosítására, hanem környezetvédelmi 
teljesítményük javítására is vonatkozik.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „környezetvédelmi teljesítmény”: egy 
termék  esetében a gyártónak a termék 
környezetvédelmi jellemzői terén elért 
eredményei, amelyeket a műszaki 
dokumentációban foglalnak össze;

21. „környezetvédelmi teljesítmény”: egy 
termék  esetében a gyártónak a termék 
környezetvédelmi jellemzői terén elért 
eredményei, amelyeket a műszaki 
dokumentációban foglalnak össze, 
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valamint a termék életciklusa során a 
környezetre gyakorolt hatásainak 
összessége;

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok és a Bizottság egyedi 
programokat és eszközöket dolgoznak ki 
és mozdítanak elő az energiahatékonyság 
javítása területén működő kkv-k 
finanszírozására.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok és a Bizottság egyedi programokat és eszközöket dolgozzanak ki és 
támogassanak az energiahatékonyság javítása területén működő kkv-k finanszírozása 
céljából.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a termék  jelentősen hozzájárulhat 
környezeti hatásának javításához anélkül,
hogy ez túlzott költségekkel járna, különös 
tekintettel az alábbiakra:

(c) az életciklus költségelemzése alapján a 
termék műszakilag kivitelezhető és 
gazdaságilag indokolt módon
hozzájárulhat környezeti hatásának 
javításához, különös tekintettel az 
alábbiakra:

Indokolás

A „jelentős” kifejezés viszonylag képlékeny megfogalmazás, és korlátozná az irányelv 
hatályát. A II. mellékletben feltüntetettek szerint ezt az életciklus költségelemzési módszerére 
kell alapozni, más környezeti szempontokat is figyelembe véve.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) figyelembe veszi a termék életciklusát 
és valamennyi lényeges környezetvédelmi 
jellemzőjét, többek között az 
energiahatékonyságot.
A környezetvédelmi jellemzők 
elemzésének mélysége és javításuk 
megvalósíthatósága arányban áll 
a jelentőségükkel. A termék  lényeges 
környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények 
elfogadása nem húzódhat el indokolatlanul 
az egyéb jellemzőkkel kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt;

(a) figyelembe veszi a termék életciklusát 
valamennyi lényeges környezetvédelmi, 
többek között energiahatékonysági
szempontból, az előállítástól a 
felhasználáson át az ártalmatlanításig, 
tudományos adatok igénybevételével.  
A környezetvédelmi jellemzők 
elemzésének mélysége és javításuk 
megvalósíthatósága arányban áll 
a jelentőségükkel. A termék  lényeges 
környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények 
elfogadása nem húzódhat el indokolatlanul 
az egyéb jellemzőkkel kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt;

Indokolás

A döntéshozatal gyakorlati alapját tudományos adatoknak kell képezniük.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben megállapított 
kritériumokkal összhangban és
a 18. cikkben említett konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően
a Bizottság legkésőbb 2007. július 6-ig
munkatervet készít, amelyet nyilvánosan 
hozzáférhető tesz.

(1) A 15. cikkben megállapított 
kritériumokkal összhangban és a 18. 
cikkben említett konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság legkésőbb 2009. október 31-ig, 
majd azt követően háromévente
munkatervet készít, amelyet nyilvánosan 
hozzáférhető tesz.

A munkaterv a következő három évre 
vonatkozó, tájékoztató jellegű listát 
tartalmaz azokról a termékcsoportokról, 
amelyek tekintetében a végrehajtási 

A munkaterv a következő három évre 
vonatkozó, tájékoztató jellegű listát 
tartalmaz azokról a termékcsoportokról, 
amelyek tekintetében a végrehajtási 
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intézkedések elfogadását prioritásként 
kezelik.

intézkedések elfogadását prioritásként 
kezelik.

A Bizottság, a konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően, 
rendszeresen módosítja a munkatervet.

Indokolás

A munkaterv elkészítésére vonatkozó időpontokat megfelelően aktualizálni kell. Egyértelműen 
meg kell állapítani továbbá a munkaterv felülvizsgálatára vonatkozó megfelelő periódust.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– végrehajtási intézkedéseket azokkal 
a termékekkel kezdve, amelyeket az ECCP 
úgy határozott meg, mint amelyek igen 
nagy jelentőségűek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának költséghatékony 
csökkentésében, így például a fűtő- és 
vízmelegítő berendezések, az elektromos 
motorrendszerek, a világítás mind 
a háztartási, mind pedig szolgáltatói 
szektorokban, a háztartási berendezések, az 
irodai berendezések mind a háztartási, 
mind pedig szolgáltatói szektorokban, 
a szórakoztató elektronika, valamint 
a HVAC (hűtő, szellőztető és 
légkondicionáló) rendszerek;

– végrehajtási intézkedéseket azokkal 
a termékekkel vagy termékcsoportokkal
kezdve, amelyeket az ECCP úgy határozott 
meg, mint amelyek igen nagy 
jelentőségűek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának költséghatékony 
csökkentésében, így például a fűtő- és 
vízmelegítő berendezések, az elektromos 
motorrendszerek, a világítás mind 
a háztartási, mind pedig szolgáltatói 
szektorokban, a háztartási berendezések, az 
irodai berendezések mind a háztartási, 
mind pedig szolgáltatói szektorokban, 
a szórakoztató elektronika, valamint 
a HVAC (hűtő, szellőztető és 
légkondicionáló) rendszerek,

Indokolás

Az 1. módosításnak megfelelő kiigazítás.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Környezetbarát tervezésre vonatkozó 

adatbázis
(1) A Bizottság nyilvános környezetbarát 
tervezési adatbázist hoz létre on-line. Ez 
az adatbázis arra a szolgál, hogy nagyobb 
legyen az átláthatóság a fogyasztók, az 
ipar és az illetékes hatóságok 
szempontjából, valamint elősegítse a 
könnyű és gyors adatgyűjtést a fogyasztók 
és a kkv-k számára. Az adatbázist emellett 
arra is fel lehet használni, hogy az ipar 
lehetőséget kapjon arra, részt vegyen a 
végrehajtási intézkedések 
meghatározásában és felülvizsgálatában 
azáltal, hogy naprakész adatokat 
szolgáltat és lényeges információkat tesz 
nyilvánossá, amelyekről a Bizottság, a 
tagállamok vagy az érdekelt felek úgy 
gondolják, hogy kulcsfontosságúak ezen 
irányelv, illetve célkitűzéseinek elérése 
szempontjából.
2. A környezetbarát tervezési adatbázis 
lehetővé teszi, hogy:
a) a fogyasztók, az iparágak és az illetékes 
hatóságok könnyen hozzáférjenek;
b) a társaságok megfelelő 
termékinformációt vigyenek be a 
környezetbarát tervezésről és a 
teljesítményről;
c) az adatok bevitele egyszerű legyen és az 
eredményeket könnyen lehessen 
értelmezni;
d) a kereskedelemben hozzáférhető 
anyag- és gyártási adatbázisok 
felhasználásával kiszámítsa a termékek 
környezetvédelmi jellemzőit;
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Indokolás

A gyakorlat azt mutatja, hogy hiányzik a világos és könnyen érthető tájékoztatás a 
környezetbarát tervezésű termékekről. Emellett a jelenlegi végrehajtási/terméktanulmányok 
folyamata időigényes és költséges, aminek következtében az érdekeltek találkozóin elég 
kevesen vesznek részt. Különösen a kkv-k képviselete nem megfelelő. Annak érdekében, hogy 
könnyen hozzáférhető információt biztosítsanak a környezetbarát tervezésű termékekről, és 
megkönnyítsék az érdekeltek gyors és rugalmas részvételét, on-line környezetbarát tervezési 
adatbázist kell létrehozni.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2012-ig
a 18. cikkben említett konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően 
felülvizsgálja az irányelv hatályának az 
összes, energiával kapcsolatos termékre 
történő kiterjesztésének helyénvalóságát,
ezen irányelv és végrehajtási 
intézkedéseinek hatékonyságát,
a végrehajtási intézkedések küszöbértékeit,
a piacfelügyeleti mechanizmust és minden 
ezzel kapcsolatban létrejött önszabályozást, 
és adott esetben ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

A Bizottság legkésőbb 2012. január 1-jéig 
a 18. cikkben említett konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően 
felülvizsgálja ezen irányelv és végrehajtási 
intézkedéseinek hatékonyságát, a 
végrehajtási intézkedések küszöbértékeit, a 
piacfelügyeleti mechanizmust és minden 
ezzel kapcsolatban létrejött önszabályozást, 
és adott esetben ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, annak 
érdekében, hogy:

– az irányelv hatályát az összes, 
energiával nem kapcsolatos termékre 
kiterjesszék, amelyeknek jobb tervezéssel 
jelentősen csökkenthető a környezeti 
hatásuk a teljes életciklusuk során, és 
amelyek esetében növelhető az erőforrás-
és anyagfelhasználás hatékonysága;
- környezeti hatásra vonatkozó küszöb 
alapján olyan termékeket vegyenek fel, 
amelyek értékesítésének és 
kereskedelmének volumene a 
Közösségben nem éri el az évi 200 000 
egységet.
A Bizottság legkésőbb 2010-ig elkészíti az 
elsőbbséget élvező termékek listáját, 
amelyeket aktuális környezeti hatásuk és a 
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jövőben várható előnyeik alapján szükség 
esetén 2012-ig szabályozás alá kell vonni. 
Mindenekelőtt a gyártásuk és használatuk 
során az energiafogyasztásra és egyéb 
erőforrások felhasználására hatást 
gyakorló termékeket kell előnyben 
részesíteni.

Indokolás

Az időbeli ütemezés egyértelmű meghatározására van szükség a tekintetben, hogy mikor 
vizsgálja felül a Bizottság az irányelvet, hogy az az összes termékre kiterjedjen, és ez ne 
egyedül „az energiával nem kapcsolatos termékekre történő kiterjesztés helyénvalóságának” 
2012-ig történő értékelésére maradjon. A 2012. évi átdolgozásnak ezenfelül ki kell terjednie 
azokra a termékekre is, amelyek volumene nem éri el a 200 000 egységet, figyelembe véve a 
termék élettartamát és annak környezeti hatását.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv 
értelmében az egészségre és/vagy 
a környezetre ártalmasnak minősített 
anyagok felhasználása, tekintettel az 
egyes meghatározott anyagok forgalomba 
hozatalára és felhasználására vonatkozó 
jogszabályok, így a 76/769/EGK, illetve 
a 2002/95/EK rendelkezéseire;

törölve

Indokolás

A REACH (1907/2006/EK rendelet) rendelkezései megfelelően szabályozzák a 
kockázatkezelést a vegyi anyagok tekintetében. A REACH rendelet a világon a legátfogóbb és 
legmagasabb szintű követelményeket előíró, vegyi anyagokra vonatkozó politikai eszköz. A 
rendelet első számú célja, hogy javítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi 
anyagokhoz kapcsolódó kockázatokkal szemben. Ezért a környezetbarát tervezésről szóló 
jogszabály tervezetében kerülni kell minden olyan intézkedést, amely már szerepel a REACH 
rendelkezései között, azokkal összeegyeztethetetlen, vagy ellentmond azoknak.
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