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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno

Julija 2008 je Evropska komisija predložila Akcijski načrt o trajnostni potrošnji in 
proizvodnji. Sveženj ukrepov in predlogov vključuje prenovitev direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo1 (direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov). Splošni 
cilj prenovitve direktive 2005/32/ES je razširiti njeno področje uporabe in tako omogočiti 
določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo tudi pri izdelkih, povezanih z energijo. Zato 
okvirna direktiva zajema tudi izdelke, ki sami ne rabijo energije, vendar vplivajo na njeno 
porabo, kot so okna in naprave, ki rabijo vodo. Glave za prhanje z okoljsko primerno zasnovo 
lahko denimo zmanjšajo porabo vode in tako prispevajo k nižjemu skupnemu povpraševanju 
po energiji za pripravo sanitarne tople vode. 

Cilj

1) Področje uporabe direktive

S predlagano razširitvijo direktive o okoljsko primerni zasnovi na izdelke, povezane z 
energijo, bo dostopen velik in do sedaj neizkoriščen potencial za prihranek energije.
Zahvaljujoč temu, da je omogočena razširitev določanja minimalnih okoljskih standardov na 
širšo paleto izdelkov, bo direktiva prispevala k izboljšanju okoljske učinkovitosti izdelkov. To 
pripomore k prihranku omejenih virov in denarja državljanov.

Ker vseh izdelkov ni mogoče obravnavati naenkrat, je bolj primeren pristop postopna širitev. 
Vendar pa bo izdelke prihodnosti treba proizvajati in uporabljati ne le energetsko učinkovito, 
temveč tudi z večjim izkoristkom virov. Zato je potrebno jasno določiti časovni razpored, v 
skladu s katerim bo Komisija do leta 2012 pregledala direktivo, da bi ta zajela vse izdelke 
(člen 21) in ne bi ostali zgolj pri ocenjevanju „primernosti razširitve na izdelke, ki niso 
povezani z energijo“. 

2) Odvračanje „prostih strelcev" (preprečevanje neupravičenega okoriščanja)

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov in predlog za razširitev na izdelke, povezane z 
energijo, omogočata samoregulacijo industrije, kot so prostovoljne in enostranske zaveze. Ta 
določba je namenjena za doseganje ciljev direktive ob nižjih stroških ter na hitrejši in bolj 
prilagodljiv način. Ker pa so ukrepi prostovoljne narave, ni zagotovil za izpolnjevanje 
obveznosti v praksi. Poleg tega prostovoljnim zavezam pogosto manjka preglednosti in 
ambicioznosti.

Evropska industrija poudarja, da ta določba dopušča „proste strelce“ – kratkovidni akterji, ki 
nameravajo zapustiti trg, lahko tržijo neustrezne izdelke. To ustvarja nepravično konkurenčno 
prednost in resno ovira enakovredne konkurenčne pogoje. Zato bi morali imeti zakonodajni 
ukrepi prednost pred prostovoljnimi sporazumi.
                                               
1 Direktiva 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter 
direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 191, 22. 7. 2005, str. 29−58.
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3) Večja preglednost

Preglednost in jasne informacije so ključnega pomena za krepitev in nenehno izboljševanje 
izdelkov. Vendar izkušnje kažejo, da za potrošnike, industrijo in izvajalske organe ni na voljo 
dovolj jasnih in enostavno razumljivih informacij o izdelkih z okoljsko primerno zasnovo. 
Poleg tega je sedanji proces izvajanja/študij o izdelkih časovno potraten in drag, kar vodi v 
razmeroma majhno število udeležencev na sestankih interesnih skupin. Zlasti mala in srednja 
podjetja niso ustrezno zastopana. Vzpostavitev podatkovne baze o izdelkih z okoljsko 
primerno zasnovo (člen 18a, novo) bi imela velik pomen za evropsko industrijo in potrošnike, 
saj bi omogočila lažji dostop do informacij in pripomogla k hitri in prilagodljivi udeležbi 
interesnih skupin.

Izredno pomembno je tudi, da Komisija brez odlašanja obvešča Evropski parlament (člen 3.3) 
o ugotovitvah nacionalnih organov za tržni nadzor, zlasti v primeru neskladnosti.

Ozadje

Trenutna finančna kriza do neke mere krepi odgovornost EU za izpolnjevanje svojih 
energetskih in okoljskih zavez. To je priložnost za ponovno opredelitev evropskih prednostnih 
nalog in postavitev evropskih izdelkov v ospredje mednarodne konkurence.

Potrošniki ne upoštevajo v zadostni meri ekonomskih koristi energetsko učinkovitih naprav in 
opreme. Vendar pa so njihove nakupovalne odločitve ključnega pomena za doseganje 
rezultatov. Pri odločitvah potrošnikov bi morali učinkovitost rabe energije in učinkovitost 
rabe virov igrati glavno vlogo. Uporaba dinamičnih standardov skupaj s sistemi ocenjevanja 
in označevanja učinkovitosti je učinkovito orodje za obveščanje potrošnikov in usmerjanje 
trga h gospodarnosti in učinkovitosti rabe virov.

Ker so naravni viri omejeni, bodo okolju prijazni in energetsko učinkoviti izdelki ne samo 
zmanjšali odvisnost EU od uvoza energije in pomagali ublažiti podnebne spremembe, temveč
tudi pomembno prispevali h konkurenčnosti in uspešnosti evropskih podjetij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Predsedstvo Evropskega sveta je v 
svojih sklepih z dne 8. in 9 marca 2007 

Adlib Express Watermark



AD\762954SL.doc 5/18 PE416.299v02-00

SL

poudarilo potrebo po večji energetski 
učinkovitosti v okviru Skupnosti, da bi 
dosegli ciljno zmanjšanje porabe energije 
v Skupnosti za 20 odstotkov v primerjavi z 
napovedmi za leto 2020, in pozvalo k 
temeljitemu in hitremu izvajanju na 
ključnih področjih, ki jih je opredelila 
Komisija v svojem sporočilu z dne 19. 
oktobra 2006 z naslovom „Akcijski načrt 
za energetsko učinkovitost: uresničitev 
možnosti“. Akcijski načrt je izpostavil 
velike možnosti za prihranek energije v 
sektorju izdelkov. Evropski parlament je v 
svoji resoluciji o akcijskem načrtu z dne 
31. januarja 2008 pozval h krepitvi določb 
direktive 2005/32/ES.

Obrazložitev

Pristop k okoljsko primerni zasnovi mora biti v skladu z „Akcijskim načrtom za energetsko 
učinkovitost“ in splošno zavezo za 20-odstotno zmanjšanje porabe energije do leta 2020.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ukrepati bi bilo treba v fazi snovanja 
izdelkov, povezanih z energijo , saj se zdi, 
da je onesnaževanje, ki ga izdelek 
povzroča v svojem življenjskem ciklusu, 
določeno v tej fazi, ko nastane tudi večina 
vključenih stroškov.

(6) Ukrepati bi bilo treba v fazi snovanja 
izdelkov, povezanih z energijo, saj se zdi, 
da je onesnaževanje, ki ga izdelek 
povzroča v svojem celotnem življenjskem 
ciklusu, določeno v tej fazi, ko nastane tudi 
večina vključenih stroškov.

Obrazložitev

Pomembno je ukrepati v fazi snovanja izdelkov, povezanih z energijo, saj se zdi, da je
onesnaževanje, ki ga izdelek povzroča v svojem celotnem življenjskem ciklusu, določeno v tej 
fazi, ko nastane tudi večina vključenih stroškov.

Predlog spremembe 3
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva želi z znižanjem 
potencialnih okoljskih vplivov izdelkov, 
povezanih z energijo , doseči visoko raven 
varstva okolja, kar bo na koncu koristilo 
potrošnikom in drugim končnim 
uporabnikom. Trajnostni razvoj zahteva 
tudi primerno upoštevanje zdravstvenih, 
socialnih in ekonomskih vplivov 
predvidenih ukrepov. Izboljšanje 
energetske učinkovitosti izdelkov prispeva 
k zanesljivosti oskrbe z energijo, ki je 
predpogoj za preudarno gospodarjenje in 
torej za trajnostni razvoj.

(9) Ta direktiva želi z znižanjem 
potencialnih negativnih okoljskih vplivov 
izdelkov, povezanih z energijo, doseči 
visoko raven varstva okolja, kar bo na 
koncu koristilo potrošnikom in drugim 
končnim uporabnikom. Trajnostni razvoj 
zahteva tudi primerno upoštevanje 
zdravstvenih, socialnih in ekonomskih 
vplivov predvidenih ukrepov. Izboljšanje 
energetske učinkovitosti izdelkov prispeva 
k zanesljivosti oskrbe z energijo, ki je 
predpogoj za preudarno gospodarjenje in 
torej za trajnostni razvoj.

Obrazložitev

Pomembno je, da se s to direktivo doseže visoka raven varstva okolja z znižanjem 
potencialnih negativnih okoljskih vplivov izdelkov, povezanih z energijo.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Čeprav je zaželen celovit pristop 
k okoljski učinkovitosti, bi morali pri 
sprejemanju delovnega načrta kot
prednostni okoljski cilj obravnavati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
doseženo s povečanjem energetske 
učinkovitosti.

(13) Čeprav je zaželen celovit pristop 
k okoljski učinkovitosti, bi morali pri 
sprejemanju delovnega načrta kot 
prednostni okoljski cilj obravnavati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
doseženo s povečanjem energetske 
učinkovitosti. Izboljšanje energetske 
učinkovitosti je najhitrejši in najcenejši 
način za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov.

Obrazložitev

Izboljšanje energetske učinkovitosti je najhitrejši in najcenejši način za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za potrebno in utemeljeno se utegne 
izkazati vzpostavitev posebnih, količinsko 
opredeljenih zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo nekaterih izdelkov ali njihovih 
okoljskih vidikov, če hočemo njihove 
okoljske vplive zmanjšati na najmanjšo 
možno mero. Zaradi nujnosti prispevka 
k doseganju zavez v okviru Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) in brez poseganja v integriran 
pristop, ki ga predvideva ta direktiva, bi
bilo potrebno dati določeno prednost tistim 
ukrepom, s katerimi bi lahko občutno in 
z majhnimi stroški zmanjšali emisije 
toplogrednih plinov. Takšni ukrepi lahko 
tudi prispevajo k trajnostni rabi virov in 
k uresničitvi desetletnega programskega 
okvira o trajnostni proizvodnji in porabi, 
o katerem so se dogovorili na Svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju 
v Johannesburgu septembra 2002.

(14) Za potrebno in utemeljeno se utegne 
izkazati vzpostavitev posebnih, količinsko 
opredeljenih zahtev za okoljsko primerno
zasnovo nekaterih izdelkov ali njihovih 
okoljskih vidikov, če hočemo njihove 
okoljske vplive zmanjšati na najmanjšo 
možno mero. Zaradi nujnosti prispevka 
k doseganju zavez v okviru Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) ter glede na zavezo Skupnosti, 
da bo do leta 2020 zmanjšala skupne 
emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % 
glede na vrednosti iz leta 1990 ali za 30 % 
v primeru mednarodnega sporazuma, in 
brez poseganja v integriran pristop, ki ga 
predvideva ta direktiva, bi bilo treba dati 
določeno prednost tistim ukrepom, 
s katerimi bi lahko občutno in z majhnimi 
stroški zmanjšali emisije toplogrednih 
plinov. Takšni ukrepi lahko tudi prispevajo 
k trajnostni rabi virov in k uresničitvi 
desetletnega programskega okvira 
o trajnostni proizvodnji in porabi, 
o katerem so se dogovorili na Svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju 
v Johannesburgu septembra 2002.

Obrazložitev

To uvodno izjavo je treba posodobiti in vanjo vključiti sklep, ki so ga v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov v Skupnosti marca 2007 sprejeli voditelji držav.

Predlog spremembe 6
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ta direktiva naj bi spodbujala tudi 
integracijo okoljsko primerne zasnove 
v malih in srednje velikih podjetjih 
(v nadaljevanju „MSP“) ter zelo majhnih 
podjetjih. Takšno integracijo bi bilo 
mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo 
in enostavnim dostopom do informacij 
o trajnostnih vidikih njihovih izdelkov.

(21) Ta direktiva naj bi spodbujala tudi 
integracijo okoljsko primerne zasnove 
v malih in srednje velikih podjetjih 
(v nadaljevanju „MSP“) ter zelo majhnih 
podjetjih. Takšno integracijo bi bilo 
mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo 
in enostavnim dostopom do informacij 
o trajnostnih vidikih njihovih izdelkov, pa 
tudi z dostopom do posebnih finančnih 
instrumentov za MSP, ki delujejo na 
področju izboljšanja energetske 
učinkovitosti.

Obrazložitev

Integracijo okoljsko primerne zasnove v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter zelo 
majhnih podjetjih bi bilo mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo in enostavnim dostopom 
do informacij o trajnostnih vidikih njihovih izdelkov, pa tudi z dostopom do posebnih 
finančnih instrumentov za MSP, ki delujejo na področju izboljšanja energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Pri izvajanju te direktive države 
članice aktivno upoštevajo pravila, ki naj 
bi jih določal akt o malem gospodarstvu, 
ki bo malim in srednjim podjetjem olajšal 
izmenjavo informacij in uporabo 
določenih standardov.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se upošteva administrativno breme MSP in da si čim bolj prizadevamo 
za njegovo zmanjšanje.

Predlog spremembe 8
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Komisija naj se pri pripravi 
izvedbenih ukrepov in delovnega načrta 
posvetuje s predstavniki držav članic in 
ustreznimi interesnimi skupinami, ki jih 
zadeva določena skupina izdelkov, na 
primer industrije, vključno z MSP, obrtjo, 
sindikati, trgovci na debelo in drobno, 
uvozniki, okoljevarstvenimi skupinami in 
organizacijami potrošnikov.

(23) Komisija naj se pri pripravi 
izvedbenih ukrepov in delovnega načrta 
posvetuje s predstavniki držav članic in 
ustreznimi interesnimi skupinami, ki jih 
zadevajo določeni izdelki ali določena 
skupina izdelkov, na primer industrije, 
vključno z MSP, obrtjo, sindikati, trgovci 
na debelo in drobno, uvozniki, 
okoljevarstvenimi skupinami in 
organizacijami potrošnikov.

Obrazložitev

Vzpostavi se povezava med izrazom „izdelek“, kot je opredeljen v direktivi, in združevanjem 
takih izdelkov v skupine z namenom oblikovati izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Pri določanju standardov v skladu s 
to direktivo države članice aktivno 
upoštevajo dejstvo, da imajo mala in 
srednja podjetja včasih posebne težave pri 
uporabi novih standardov.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se upošteva administrativno breme MSP in da si čim bolj prizadevamo 
za njegovo zmanjšanje.

Predlog spremembe 10
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Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Upoštevati bi morali module in 
pravila, namenjene uporabi v direktivah 
o tehnični uskladitvi, ki jih določa Sklep 
Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 
o modulih za različne faze postopkov 
ugotavljanja skladnosti in o pravilih za 
pritrditev in uporabo znaka skladnosti 
CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah 
o tehnični uskladitvi1.

(25) Upoštevati bi morali module in 
pravila, namenjene uporabi v direktivah o 
tehnični uskladitvi, ki jih določa Sklep št. 
768/2008/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem 
okviru za trženje proizvodov1.

1 UL L 220, 30.8.1993, str. 23. 1 UL L 218, 13.8.2008, str. 82.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi izboljšali nadzor na trgu, bi si 
morali nadzorni organi izmenjevati 
informacije o ukrepih, predvidenih na 
področju uporabe te direktive. Pri takšnem 
sodelovanju bi bilo treba čim bolje 
izkoristiti elektronska komunikacijska 
sredstva in ustrezne programe Skupnosti. 
Olajšati bi morali izmenjavo informacij 
o okoljski učinkovitosti v življenjskem 
ciklusu izdelkov in dosežkih zasnovnih 
rešitev. Zbiranje in razširjanje znanja, 
pridobljenega v okviru prizadevanj 
proizvajalcev za okoljsko primerno 
zasnovo, je ena izmed ključnih koristi, ki 
jih prinaša ta direktiva.

(26) Da bi izboljšali nadzor na trgu, bi si 
morali nadzorni organi izmenjevati 
informacije o ukrepih, predvidenih na 
področju uporabe te direktive, ob 
upoštevanju Uredbe (ES) št. 765/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 
julija 2008 o določitvi zahtev za 
akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 
trženjem proizvodov1. Pri takšnem 
sodelovanju bi bilo treba čim bolje 
izkoristiti elektronska komunikacijska 
sredstva in ustrezne programe Skupnosti. 
Olajšati bi morali izmenjavo informacij o 
okoljski učinkovitosti v celotnem
življenjskem ciklusu izdelkov in dosežkih 
zasnovnih rešitev. Zbiranje in razširjanje 
znanja, pridobljenega v okviru prizadevanj 
proizvajalcev za okoljsko primerno 
zasnovo, je ena izmed ključnih koristi, ki 
jih prinaša ta direktiva.
1 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.
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Obrazložitev

Treba je vključiti vse instrumente, ki jih dopolnjuje ta direktiva, da ne bi prišlo do oviranja 
dela, ki trenutno poteka v okviru drugih dopolnilnih instrumentov Skupnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Države članice in Komisija morajo 
spodbujati in razvijati posebne programe 
in instrumente za financiranje raziskav 
okoljsko primerne zasnove izdelkov, 
povezanih z energijo.

Obrazložitev

Države članice in Komisija morajo spodbujati in razvijati posebne programe in instrumente 
za financiranje raziskav okoljsko primerne zasnove izdelkov, povezanih z energijo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva vzpostavlja okvir za 
določanje zahtev Skupnosti za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo , da bi se zagotovil prost pretok 
teh izdelkov na notranjem trgu.

1. Ta direktiva vzpostavlja okvir za 
določanje zahtev Skupnosti za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo, da bi se izboljšala okoljska 
učinkovitost in zagotovil prost pretok teh 
izdelkov na notranjem trgu.

Obrazložitev

Namen prenovitve direktive 2005/32/ES je razširiti njeno področje uporabe in tako omogočiti 
določanje zahtev Skupnosti za okoljsko primerno zasnovo tudi za vse izdelke, povezane z 
energijo. Vendar pa celotni cilj te razširitve ni samo zagotoviti prosti pretok izdelkov, temveč
tudi izboljšati njihovo okoljsko učinkovitost.

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

21. „okoljska učinkovitost“ izdelka pomeni 
rezultate proizvajalčevega upravljanja 
z okoljskimi vidiki izdelka , razvidne iz 
njegove tehnične dokumentacije;

21. „okoljska učinkovitost“ izdelka pomeni 
rezultate proizvajalčevega upravljanja 
z okoljskimi vidiki izdelka, razvidne iz 
njegove tehnične dokumentacije, in njegov 
skupni vpliv na okolje v celotnem 
življenjskem ciklusu;

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice in Komisija razvijejo in 
spodbujajo posebne programe in 
instrumente za financiranje MSP, ki 
delujejo na področju izboljšanja 
energetske učinkovitosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice in Komisija razvijajo in spodbujajo posebne programe in 
instrumente za financiranje MSP, ki delujejo na področju izboljšanja energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izdelek mora pomeniti pomembno
možnost za izboljšanje vpliva na okolje 
brez pretiranih stroškov, pri čemer se 
zlasti upošteva:

(c) izdelek mora pomeniti tehnično 
izvedljivo in ekonomsko upravičeno
možnost za izboljšanje vpliva na okolje na 
podlagi ocene stroškov v življenjskem 
ciklusu, pri čemer se zlasti upošteva:

Obrazložitev

„Pomembna“ možnost je precej ohlapna opredelitev, ki bi omejila področje uporabe 
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direktive. Kot je navedeno v prilogi II, bi morala temeljiti na metodi ocene stroškov v 
življenjskem ciklusu ob upoštevanju drugih okoljskih vidikov.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upošteva življenjski ciklus izdelka in 
vse njegove pomembne okoljske vidike, 
med drugim energetsko učinkovitost.
Poglobljenost analize okoljskih vidikov in 
možnost izboljšanja mora biti sorazmerna 
z njihovo pomembnostjo. S sprejetjem 
zahteve za okoljsko primerno zasnovo 
glede pomembnih okoljskih vidikov 
izdelka se ne sme čezmerno zavlačevati 
zaradi negotovosti drugih vidikov;

(a) upošteva življenjski ciklus izdelka in 
vse njegove pomembne okoljske vidike, 
med drugim energetsko učinkovitost, od 
proizvodnje in uporabe do njegove 
odstranitve ter pri tem uporablja 
znanstvene podatke. Poglobljenost analize 
okoljskih vidikov in možnost izboljšanja 
mora biti sorazmerna z njihovo 
pomembnostjo. S sprejetjem zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo glede 
pomembnih okoljskih vidikov izdelka se ne 
sme čezmerno zavlačevati zaradi 
negotovosti drugih vidikov;

Obrazložitev

Znanstveni podatki morajo biti praktična podlaga za sprejemanje odločitev.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija najpozneje do 6. julija 
2007 delovni načrt, ki naj bo dostopen 
javnosti.

1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija najpozneje do 31. 
oktobra 2011, nato pa vsaka tri leta,
delovni načrt, ki naj bo dostopen javnosti.

Delovni načrt določi za naslednja tri leta 
okvirni seznam skupin izdelkov, ki bodo 
pri sprejemanju izvedbenih ukrepov 
obravnavane prednostno.

Delovni načrt določi za naslednja tri leta 
okvirni seznam skupin izdelkov, ki bodo 
pri sprejemanju izvedbenih ukrepov 
obravnavane prednostno.

Delovni načrt Komisija redno dopolnjuje 
po posvetu s Posvetovalnim forumom.
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Obrazložitev

Datum za izdelavo delovnega načrta je treba ustrezno posodobiti. Prav tako je treba jasno 
določiti ustrezno obdobje za spreminjanje delovnega načrta.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izvedbene ukrepe, začenši s tistimi 
izdelki, za katere EPPS ugotavlja, da 
ponujajo velike možnosti za stroškovno 
učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, na primer naprave za ogrevanje in 
segrevanje vode, sistemi elektromotorjev, 
razsvetljava v gospodinjstvih in terciarnih 
sektorjih, gospodinjski aparati, pisarniška 
oprema v gospodinjstvih in terciarnih 
sektorjih, potrošna elektronika in HVAC 
sistemi (ogrevanje, prezračevanje in 
klimatizacija),

– izvedbene ukrepe, začenši s tistimi 
izdelki ali skupinami izdelkov, za katere 
EPPS ugotavlja, da ponujajo velike 
možnosti za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, na 
primer naprave za ogrevanje in segrevanje 
vode, sistemi elektromotorjev, razsvetljava 
v gospodinjstvih in terciarnih sektorjih, 
gospodinjski aparati, pisarniška oprema 
v gospodinjstvih in terciarnih sektorjih, 
potrošna elektronika in HVAC sistemi 
(ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija),

Obrazložitev

Za uskladitev s predlaganim predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Podatkovna baza o okoljsko primerni 

zasnovi
1. Komisija vzpostavi spletno in javno 
dostopno podatkovno bazo o okoljsko 
primerni zasnovi, ki služi za povečanje 
preglednosti za potrebe potrošnikov, 
industrije in pristojnih organov ter 
prispeva k enostavnemu in hitremu 
zbiranju podatkov za potrošnike in mala 
in srednja podjetja. Poleg tega se z 
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uporabo podatkovne baze industriji lahko 
da priložnost, da prispeva k opredelitvi in 
pregledu izvedbenih ukrepov z 
zagotovitvijo in javno objavo najnovejših 
podatkov, za katere Komisija, država 
članica ali zadevne zainteresirane strani 
menijo, da so bistveni za to direktivo in 
doseganje njenih ciljev.
2. Podatkovna baza o okoljsko primerni 
zasnovi omogoča:
(a) lažjo dostopnost podatkov o okoljsko 
primerni zasnovi za potrošnike, industrijo, 
mala in srednja podjetja ter pristojne 
organe;
(b) ustrezne podatke o izdelku v zvezi z 
okoljsko primerno zasnovo in okoljsko 
učinkovitostjo podjetij;
(c) enostaven vnos podatkov in razlago 
izsledkov;
(d) izračun okoljske karakteristike 
izdelkov ob uporabi komercialno 
dostopnih gradiv in proizvodnih 
podatkovnih baz.

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da ni na voljo dovolj jasnih in enostavno razumljivih informacij o izdelkih z 
okoljsko primerno zasnovo. Poleg tega je sedanji proces izvajanja/študij o izdelkih časovno 
potraten in drag, kar vodi v razmeroma majhno število udeležencev na sestankih interesnih 
skupin. Zlasti mala in srednja podjetja niso ustrezno zastopana. Da bi zagotovili lažji dostop 
do informacij o izdelkih z okoljsko primerno zasnovo in omogočili hitro in prilagodljivo 
udeležbo interesnih skupin, je treba vzpostaviti spletno podatkovno bazo z informacijami o 
okoljsko primerni zasnovi.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje leta 2012 Komisija pregleda 
ustreznost razširitve področja uporabe 
Direktiva na izdelke, ki niso povezani z 
energijo , učinkovitost te direktive in 
njenih izvedbenih ukrepov, prag za 
izvedbene ukrepe, mehanizme tržnega 

Najpozneje 1. januarja 2012 Komisija 
pregleda učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 
morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
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nadzora in morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavila
predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavi predloge 
za spremembe te direktive Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da bi tako:

– razširila področje uporabe te direktive 
na izdelke, ki niso povezani z energijo in 
imajo velik potencial za zmanjšanje vpliva 
na okolje v svojem celotnem življenjskem 
ciklusu in za doseganje učinkovitosti virov 
in materiala prek boljše zasnove;
– na podlagi praga za vpliv na okolje 
vključila izdelke z obsegom prodaje in 
trgovanja znotraj Skupnosti manj kot 
200.000 enot na leto.
Najpozneje leta 2010 Komisija predstavi 
seznam prednostnih izdelkov, za katere bi 
bila na podlagi njihovega sedanjega 
vpliva na okolje in pričakovanih 
prihodnjih koristi potrebna ureditev pred 
2012. Prednostno je treba obravnavati 
zlasti izdelke, ki pri proizvodnji in uporabi 
vplivajo na porabo energije in drugih 
virov.

Obrazložitev

Določiti je treba jasen časovni razpored, v skladu s katerim bo Komisija do leta 2012 
pregledala Direktivo, da bi ta zajela vse izdelke in ne bi ostali zgolj pri ocenjevanju 
„primernosti razširitve na izdelke, ki niso povezani z energijo“. Poleg tega mora prenovitev 
leta 2012 zajeti tudi izdelke z obsegom prodaje in trgovanja manj kot 200.000 enot, ob 
upoštevanju življenjske dobe izdelkov ter njihovega vpliva na okolje. .

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Priloga I – del 1 – točka 1.3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) uporaba snovi, razvrščenih kot 
nevarne za zdravje in/ali okolje v skladu 
z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 
27. junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, in ob upoštevanju zakonodaje 

črtano
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o trženju in uporabi določenih snovi, na 
primer direktiv 76/769/EGS ali 
2002/95/ES;

Obrazložitev

Obvladovanje tveganj zaradi kemikalij je ustrezno urejeno z določbam REACH (Uredba 
1907/2006/ES). Uredba REACH je najcelovitejši in najzahtevnejši instrument politike s 
področja kemikalij na svetu. Glavni cilj te uredbe je izboljšati varovanje zdravja ljudi in 
okolja pred nevarnostmi, povezanimi s kemikalijami. Treba se je torej izogniti ukrepom iz 
predloga o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki podvajajo določbe REACH, ki niso skladni s 
temi določbami ali so v nasprotju z njimi.
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