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Изменение 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
–

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Понастоящем все още не са приети дори всички „мерки по прилагането” за 
продуктовите групи, уредени от действащото законодателство. Преразглеждането 
на директивата води до по-голяма бюрокрация и по-високи разходи за производство и 
развитие, без да допринася за защитата на климата. Намаляването на общите 
емисии трябва да се постигне чрез търговия с емисии.

Изменение 10
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Несъответствията между законовите 
или административните разпоредби, 
приети от държавите-членки във връзка 
с екодизайна на продуктите, свързани с 
енергопотреблението , могат да създадат 
бариери за търговията и да нарушат 
конкуренцията в Общността и 
следователно могат да въздействат 
пряко върху създаването и 
функционирането на вътрешния пазар. 
Хармонизацията на националните 
законодателства е единственото 
средство за недопускането на такива 
бариери за търговията и на нелоялна 
конкуренция.  С разширяването на 

(2) Несъответствията между законовите 
или административните разпоредби, 
приети от държавите-членки във връзка 
с екодизайна на продуктите, свързани с 
енергопотреблението , могат да създадат 
бариери за търговията и да нарушат 
конкуренцията в Общността и 
следователно могат да въздействат 
пряко върху създаването и 
функционирането на вътрешния пазар. 
Хармонизацията на националните 
законодателства е единственото 
средство за недопускането на такива 
бариери за търговията и на нелоялна 
конкуренция.  С разширяването на 
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обхвата на директивата за всички 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, се гарантира, че 
изискванията за екодизайн за всички 
значими продукти, свързани с 
енергопотреблението, могат да бъдат 
хармонизирани на равнището на 
Общността .

обхвата на директивата за всички 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, се гарантира, че 
изискванията за екодизайн за всички 
значими продукти, свързани с 
енергопотреблението, могат да бъдат 
хармонизирани на равнището на 
Общността . Разширяването на 
обхвата до продукти, свързани с 
енергопотреблението, не трябва да 
води до извънредни търговски пречки 
за МСП, като по този начин 
възпрепятства тяхната 
конкурентоспособност.

Or. de

Изменение 11
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Несъответствията между законовите 
или административните разпоредби, 
приети от държавите-членки във връзка 
с екодизайна на продуктите, свързани с 
енергопотреблението, могат да 
създадат бариери за търговията и да 
нарушат конкуренцията в Общността и 
следователно могат да въздействат 
пряко върху създаването и 
функционирането на вътрешния пазар. 
Хармонизацията на националните 
законодателства е единственото 
средство за недопускането на такива 
бариери за търговията и на нелоялна 
конкуренция. С разширяването на 
обхвата на директивата за всички 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, се гарантира, че 
изискванията за екодизайн за всички 
значими продукти, свързани с 

(2) Несъответствията между законовите 
или административните разпоредби, 
приети от държавите-членки във връзка 
с екодизайна на продуктите, могат да 
създадат бариери за търговията и да 
нарушат конкуренцията в Общността и 
следователно могат да въздействат 
пряко върху създаването и 
функционирането на вътрешния пазар. 
Хармонизацията на националните 
законодателства е единственото 
средство за недопускането на такива 
бариери за търговията и на нелоялна 
конкуренция. С разширяването на 
обхвата на директивата за всички 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, се гарантира, че 
изискванията за екодизайн за всички 
продукти, които оказват значително 
въздействие върху околната среда и 
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енергопотреблението, могат да бъдат 
хармонизирани на равнището на 
Общността.

имат значителен потенциал за 
подобрение на това въздействие, 
могат да бъдат хармонизирани на 
равнището на Общността. 
Разширяването на обхвата до 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, следва да се 
прилага, доколкото не създава 
непропорционално голяма 
икономическа тежест, която може 
да подкопае конкурентоспособността 
на МСП в рамките на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

На всяка цена трябва да се избягват объркването и припокриващото се 
законодателство. В области, като например строителството, много специално 
законодателство регулира пускането на пазара на строителни продукти (Директива 
за строителните продукти, която скоро предстои да бъде изменена под формата на 
Регламент относно строителните продукти). Мерките по прилагането съгласно 
действащата Директива за строителните продукти вече са наложили нова система 
за пускане на пазара и етикетиране на продукти, включително декларацията за 
експлоатационни характеристики върху маркировката „СЕ”, като например 
топлопреминаване. 

Изменение 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Строителните продукти следва 
да не се включват в приложното поле 
на настоящата директива.
Общото екологично представяне на 
строителните продукти, както и по-
специално, тяхната енергийна 
ефективност, не могат да се 
оценяват или измерват на ниво 
продукт, а само на ниво строеж.
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Or. en

Обосновка

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable. 

Изменение 13
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Настоящата директива следва да
се прилага, само доколкото не 
съществуват специални разпоредби с 
подобна цел, с подобен характер или 
подобно действие в друго 
законодателство на Общността за 
хармонизация. Трябва внимателно да 
се избягват объркване на пазара и 
прекомерни разходи вследствие на 
дублиращо се законодателство.

Or. en

Обосновка

На всяка цена трябва да се избягват объркването и припокриващото се 
законодателство.
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Изменение 14
Anders Wijkman

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Продуктите, свързани с 
енергопотреблението,  имат 
значителен дял в потреблението на 
природни ресурси и енергия в 
Общността. Те имат и няколко други 
важни въздействия върху околната 
среда. По-голямата част от 
продуктовите категории, които се 
намират на пазара на Общността, имат 
различна степен на въздействие върху 
околната среда, въпреки че 
функционалните им характеристики са
сходни. В интерес на устойчивото 
развитие трябва да се насърчава 
непрекъснатото подобряване на общото 
въздействие върху околната среда на 
тези продукти, предимно чрез 
идентифициране на основните 
източници на негативно въздействие 
върху околната среда и избягване на 
пренасянето на замърсяване, когато това 
подобряване не води до прекомерни 
разходи.

(3) По-голямата част от продуктовите 
категории, които се намират на пазара 
на Общността, имат различна степен на 
въздействие върху околната среда, 
въпреки че функционалните им 
характеристики са сходни. В интерес на 
устойчивото развитие трябва да се 
насърчава непрекъснатото подобряване 
на общото въздействие върху околната 
среда на тези продукти, предимно чрез 
идентифициране на основните 
източници на негативно въздействие 
върху околната среда и избягване на 
пренасянето на замърсяване, когато това 
подобряване не води до прекомерни 
разходи.

Or. en

Обосновка

Ако приложното поле на директивата се разшири и обхване всички продукти – като 
има за цел както енергийна ефективност, така и ефективно използване на ресурсите, 
от това следва естественото заличаване на първите две изречения. 
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Изменение 15
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Продуктите, свързани с 
енергопотреблението, имат значителен 
дял в потреблението на природни 
ресурси и енергия в Общността. Те 
имат и няколко други важни 
въздействия върху околната среда. По-
голямата част от продуктовите 
категории, които се намират на пазара 
на Общността, имат различна степен на 
въздействие върху околната среда, 
въпреки че функционалните им 
характеристики са сходни. В интерес 
на устойчивото развитие трябва да се 
насърчава непрекъснатото 
подобряване на общото въздействие
върху околната среда на тези продукти, 
предимно чрез идентифициране на 
основните източници на негативно 
въздействие върху околната среда и 
избягване на пренасянето на 
замърсяване, когато това подобряване 
не води до прекомерни разходи.

(3) Продуктите, свързани с 
енергопотреблението, имат значителен 
дял в потреблението на природни 
ресурси и енергия в Общността. Те 
оказват и въздействие върху околната 
среда чрез образуването на отпадъци. 
По-голямата част от продуктовите 
категории, които се намират на пазара 
на Общността, имат различна степен на 
въздействие върху околната среда, в 
зависимост от степента на 
технологичното развитие на 
продуктите и цялостните разходи за 
тяхното производство. В интерес на 
устойчивото развитие трябва да се 
насърчава намаляване на
въздействието върху околната среда на 
тези продукти, предимно чрез 
идентифициране на основните му 
източници, когато това подобряване не 
води до прекомерни разходи.

Or. pl

Обосновка

Цялостните разходи по производството на даден продукт включват и екологичните 
разходи, докато енергоемкостта на продукта зависи до голяма степен от степента 
на технологичното му развитие. Тези два параметъра се отразяват пряко върху 
степента на експлоатация на околната среда.
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Изменение 16
Satu Hassi

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Много продукти, свързани с 
енергопотреблението, както и много 
продукти, несвързани с 
енергопотреблението, притежават 
значителен потенциал за намаляване 
на въздействието върху околната 
среда и за постигане на ефективно 
използване на ресурси и материали 
посредством по-добър дизайн.

Or. en

Изменение 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Екодизайнът на продуктите е 
решаващ фактор в стратегията на 
Общността за единна политика за 
продуктите. Като превантивен подход, 
предназначен да оптимизира 
екологичните характеристики на 
продуктите, без да променя 
функционалните им качества, той 
създава истински нови възможности за 
производителите, потребителите и за 
цялото общество.

4. Екодизайнът на продуктите е 
решаващ фактор в стратегията на 
Общността за единна политика за 
продуктите. Като превантивен подход, 
предназначен да оптимизира 
екологичните характеристики на 
продуктите, без да променя 
функционалните им качества, той 
създава истински нови възможности за 
производителите, потребителите и за 
цялото общество. Следва да се 
разгледат различни възможности за 
увеличаване на енергийната 
ефективност и ефективното 
използване на ресурсите и за 
ограничаване на замърсяването, като 
например функционално мислене 
(превръщане на продукти в услуги), 
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дематериализация чрез ИКТ и 
технологично развитие въз основа на 
имитиране на природата 
(биомимикрия).

Or. en

Обосновка

Значителното увеличаване на енергийната ефективност и ефективното използване на 
ресурсите изисква внимателно разглеждане на съществуващите търговски модели и 
организацията на производството и потреблението. Вече са налице много такива 
примери. Пример за това е предприятието Interface, производителят на килими в 
САЩ. Неговите килими се дават под наем, вместо да се продават, което води до 
значително намаляване на използваните материалите и на емисиите на CO2.

Изменение 18
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Екодизайнът на продуктите е 
решаващ фактор в стратегията на 
Общността за единна политика за 
продуктите. Като превантивен подход, 
предназначен да оптимизира 
екологичните характеристики на
продуктите, без да променя 
функционалните им качества, той 
създава истински нови възможности за 
производителите, потребителите и 
за цялото общество.

(4) Екодизайнът е решаващ фактор в 
стратегията на Общността за единна 
политика за продуктите. Като 
превантивен подход, предназначен да 
оптимизира екологичните разходи, 
свързани с продуктите, без да променя 
функционалните им качества, той 
създава възможности за намаляване на 
въздействието върху околната среда 
на икономиките на държавите-
членки.

Or. pl

Обосновка

Екодизайнът има за цел намаляване на енергоемкостта на икономиките на 
държавите-членки.
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Изменение 19
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Подобряването на енергийната 
ефективност — с една от 
възможностите, които създава за по-
ефективно крайно енергийно 
потребление — се счита за фактор, 
допринасящ в значителна степен за 
постигането на целите за намаляване 
на емисиите на парникови газове в 
Общността. Потреблението на 
електричество е най-бързо нарастващата 
категория на крайното енергийно
потребление и се предвижда да 
нараства през следващите 20—30 
години в отсъствието на каквато и 
да е политическа мярка за 
противопоставяне на тази 
тенденция. Значително намаляване
на енергопотреблението, предложено от 
Комисията в Европейската програма за 
изменение на климата, е възможно.
Изменението на климата е един от 
приоритетите на Шестата програма за 
действие на Общността в областта
на околната среда, създадена с Решение 
№ 1600/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Пестенето на 
енергия е най-разходно-ефективният 
начин за повишаване сигурността на 
енергоснабдяването и намаляване на 
зависимостта от вноса на 
енергоносители. Затова по отношение 
на енергопотреблението следва да се 
приемат мащабни мерки и задачи.

(5) Намаляването на енергоемкостта 
на икономиките на държавите-
членки се счита за съществен принос 
към опазването на околната среда на 
територията на Общността и – чрез 
намалено използване на внесени 
суровини – също така и извън нея.
Потреблението на електричество е най-
бързо нарастващата категория на 
енергопотреблението и се предвижда 
да нараства през следващите 20—30 
години  Намаляването на 
енергопотреблението, заедно с по-
ефективното производство на 
енергия, предложено от Комисията в 
Европейската програма за изменение на 
климата, е един от приоритетите за 
действие при опазването на околната 
среда. Пестенето на енергия е най-
разходно-ефективният начин за 
повишаване сигурността на 
енергоснабдяването и намаляване на 
зависимостта от вноса на 
енергоносители. Затова по отношение 
на намаляването на 
енергопотреблението следва да се 
приемат мащабни мерки и задачи.

Or. pl

Обосновка

Намаляването на енергоемкостта на икономиките на държавите-членки, заедно с 
увеличената ефективност на производството на енергия, представлява ефикасно 
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действие с цел опазване на околната среда и ограничаване на зависимостта от внос. 
Ръстът на енергопотреблението през следващите 20–30 години е неизбежен, 
независимо от усилията за енергоспестяване, ето защо популяризирането на нови 
възобновяеми източници на енергия, в допълнение към ограничаването на 
енергоемкостта на икономиките, е една от най-важните задачи.

Изменение 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Подобряването на енергийната 
ефективност — с една от 
възможностите, които създава за по-
ефективно крайно енергийно 
потребление — се счита за фактор, 
допринасящ в значителна степен за 
постигането на целите за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Потреблението на 
електричество е най-бързо нарастващата 
категория на крайното енергийно 
потребление и се предвижда да нараства 
през следващите 20—30 години в 
отсъствието на каквато и да е 
политическа мярка за противопоставяне 
на тази тенденция. Значително 
намаляване на енергопотреблението, 
предложено от Комисията в 
Европейската програма за изменение на 
климата, е възможно. Изменението на 
климата е един от приоритетите на 
Шестата програма за действие на 
Общността в областта на околната 
среда, създадена с Решение № 
1600/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Пестенето на 
енергия е най-разходно-ефективният 
начин за повишаване сигурността на 
енергоснабдяването и намаляване на 
зависимостта от вноса на 
енергоносители. Затова по отношение 
на енергопотреблението следва да се 

(5) Подобряването на енергийната 
ефективност и на ефективното 
използване на ресурсите — с една от 
възможностите, които създава за по-
ефективно крайно енергийно 
потребление — се счита за фактор, 
допринасящ в значителна степен за 
постигането на целите за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
Общността и за постигането на 
целите на тематичната стратегия 
относно природните ресурси. 
Потреблението на електричество е най-
бързо нарастващата категория на 
крайното енергийно потребление и се 
предвижда да нараства през следващите 
20—30 години в отсъствието на каквато 
и да е политическа мярка за 
противопоставяне на тази тенденция. 
Значително намаляване на 
енергопотреблението, предложено от 
Комисията в Европейската програма за 
изменение на климата, е възможно. 
Изменението на климата е един от 
приоритетите на Шестата програма за 
действие на Общността в областта на 
околната среда, създадена с Решение № 
1600/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Пестенето на 
енергия е най-разходно-ефективният 
начин за повишаване сигурността на 
енергоснабдяването и намаляване на 
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приемат мащабни мерки и задачи. зависимостта от вноса на 
енергоносители. Затова по отношение 
на енергопотреблението следва да се 
приемат мащабни мерки и задачи.

Необходимостта от увеличаване на 
ефективното използване на ресурсите 
е показвана в многобройни научни 
доклади, а също така и в 
тематичната стратегия относно 
природните ресурси.

Or. en

Обосновка

Позоваването на тематичната стратегия относно природните ресурси е важно, тъй 
като представя главните аргументи в подкрепа на това защо Директивата за 
екодизайна следва да има по-широко приложно поле, което да не се ограничава само 
до енергийната ефективност.

Изменение 21
Anders Wijkman

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че замърсяването, причинено 
през жизнения цикъл на продукта, се 
определя на този етап и повечето от 
разходите се правят тогава.

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че замърсяването, причинено 
през жизнения цикъл на продукта, се 
определя на този етап и повечето от 
разходите се правят тогава. 
Функционалният подход има 
потенциал за значително увеличаване 
на ефективното използване на 
ресурсите в много области продукти.

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката към изменение 2. Функционалното мислене, което представлява 
превръщане на продукти в услуги, носи голям потенциал в много области продукти.

Изменение 22
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че замърсяването, 
причинено през жизнения цикъл на 
продукта, се определя на този етап и 
повечето от разходите се правят тогава.

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че енергоемкостта на 
продукта, се определя на този етап и 
повечето от разходите, свързани с него, 
включително екологичните разходи,
се правят тогава.

Or. pl

Обосновка

Разходите за продукта зависят пряко от неговата енергоемкост. Цялостните 
екологични разходи могат да бъдат оценени още по време на проектирането на 
продукта.

Изменение 23
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За прилагането на изискванията на 
Общността за екодизайн към 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, следва да се 
създаде ясна рамка с цел осигуряване на 
свободното движение на продукти, 

(7) За прилагането на изискванията на 
Общността за екодизайн към 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, следва да се 
създаде ясна рамка с цел намаляване на 
общото въздействие, което тези 
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които отговарят на изискванията, и 
подобряване на общото им въздействие 
върху околната среда. Такива 
изисквания на Общността следва да са 
съобразени с принципите на лоялната 
конкуренция и международната 
търговия.

продукти оказват върху околната 
среда. Такива изисквания на Общността 
следва да са съобразени с принципите 
на лоялната конкуренция и 
международната търговия.

Or. pl

Обосновка

Намаляването на въздействието на продуктите, свързани с енергопотреблението, 
върху околната среда в световен мащаб се очертава като основна цел на екодизайна.

Изменение 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива се стреми да 
достигне високо ниво на защита на 
околната среда чрез намаляване на 
възможното въздействие на продуктите, 
свързани с енергопотреблението , което 
в крайна сметка ще бъде от полза за 
потребителите и други крайни 
ползватели. Устойчивото развитие 
изисква и да се обърне необходимото 
внимание на здравното, социалното и 
икономическото въздействие на 
предвидените мерки. Подобряването на 
енергийната ефективност на продуктите 
допринася за по-голямата сигурност на 
енергоснабдяването, което е 
предпоставка за устойчива 
икономическа дейност, а следователно и 
за устойчиво развитие.

(9) Настоящата директива се стреми да 
достигне високо ниво на защита на
околната среда чрез намаляване на 
възможното въздействие на продуктите, 
свързани с енергопотреблението , което 
в крайна сметка ще бъде от полза за 
потребителите и други крайни 
ползватели. Устойчивото развитие 
изисква и да се обърне необходимото 
внимание на здравното, социалното и 
икономическото въздействие на 
предвидените мерки. Подобряването на 
енергийната ефективност на продуктите 
и на ефективно използване на 
ресурсите допринася за по-голямата 
сигурност на енергоснабдяването и 
намалява търсенето на природни 
ресурси, което е предпоставка за 
устойчива икономическа дейност, а 
следователно и за устойчиво развитие.

Or. en
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Изменение 25
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държава-членка, която счете за 
необходимо да запази вътрешните си 
разпоредби на основание значими 
нужди, свързани с опазването на 
околната среда, или да въведе нови
разпоредби вследствие на нови научни 
доказателства, свързани с опазването 
на околната среда, на основание
специфичен проблем за държавата-
членка, възникнал след приемането на 
приложимата мярка по прилагането, 
може да направи това съобразно 
условията, определени в член 95, 
параграфи 4, 5 и 6 от Договора, който 
предвижда предварително 
уведомяване на Комисията и 
одобрение от нея.

заличава се

Or. pl

Изменение 26
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държава-членка, която счете за 
необходимо да запази вътрешните си 
разпоредби на основание значими 
нужди, свързани с опазването на 
околната среда, или да въведе нови 
разпоредби вследствие на нови научни 
доказателства, свързани с опазването на 
околната среда, на основание

(10) Държава-членка, която счете за 
необходимо да запази вътрешните си 
разпоредби на основание значими 
нужди, свързани с опазването на 
околната среда, или да въведе нови 
разпоредби вследствие на нови научни 
доказателства, свързани с опазването на 
околната среда, на основание
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специфичен проблем за държавата-
членка, възникнал след приемането на 
приложимата мярка по прилагането, 
може да направи това съобразно 
условията, определени в член 95, 
параграфи 4, 5 и 6 от Договора, който 
предвижда предварително уведомяване 
на Комисията и одобрение от нея.

специфичен проблем за държавата-
членка, възникнал след приемането на 
приложимата мярка по прилагането, 
може да направи това съобразно 
условията, определени в член 95, 
параграфи 4, 5 и 6 от Договора, който 
предвижда предварително уведомяване 
на Комисията и одобрение от нея, при 
условие че такива нови национални 
разпоредби не нарушават 
хармонизацията или 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Директивата за екодизайна не следва да насърчава приемане на независими мерки от 
държавите-членки, които биха затруднили постигането на целта за хармонизация на 
директивата или биха нарушили вътрешния пазар.

Изменение 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се максимизират 
екологичните ползи от подобряването 
на дизайна, може да се наложи да се 
информират потребителите за 
екологичните характеристики и 
експлоатацията на продуктите, свързани 
с енергопотреблението,  и да им се 
предоставят съвети как да използват 
продуктите по начин, който не уврежда 
околната среда.

(11) За да се максимизират 
екологичните ползи от подобряването 
на дизайна, е от първостепенно 
значение да се информират 
потребителите за екологичните 
характеристики и експлоатацията на 
продуктите и да им се предоставят 
съвети как да използват продуктите по 
начин, който не уврежда околната 
среда.

Or. en



PE418.286v02-00 18/58 AM\766500BG.doc

BG

Обосновка

Потребителската информация е в центъра на устойчивото производство и 
потребление. Само ако потребителите са наясно с наличния избор и знаят как да 
използват съответните продукти и услуги, политиката ще бъде ефективна.

Изменение 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се основава на 
съобщението на Комисията относно 
интегрираната политика относно 
продуктите (COM(2003)0302), 
настоящата директива следва да 
насърчава алтернативните 
търговски модели, които укрепват 
екологичното представяне на 
продуктите и услугите през целия им 
жизнен цикъл.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменение 2.

Изменение 29
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Макар че е желателно да се 
прилага комплексен подход към 
екологичното представяне на 
продукта, намаляването на 
парниковите газове чрез увеличаване 
на енергийната ефективност трябва 
да се счита за приоритетна екологична 

(13) Ограничаването на 
енергоемкостта и на образуването на 
отпадъци по време на етапите на 
производство, потребление и 
рециклиране на продуктите трябва да 
се счита за приоритетна екологична цел, 
докато се одобри план за работа
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цел, докато се одобри план за работа.

Or. pl

Обосновка

Намаляването на енергоемкостта на продукта на всеки един етап от неговия 
„жизнен цикъл“ е най-добрият и успешен начин за опазване на околната среда.

Изменение 30
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Макар че е желателно да се прилага 
комплексен подход към екологичното 
представяне на продукта, намаляването 
на парниковите газове чрез увеличаване 
на енергийната ефективност трябва да 
се счита за приоритетна екологична цел, 
докато се одобри план за работа.

(13) Макар че е желателно да се прилага 
комплексен подход към екологичното 
представяне на продукта, намаляването 
на парниковите газове чрез увеличаване 
на енергийната ефективност трябва да 
се счита за приоритетна екологична цел, 
докато се одобри план за работа.
Въглеродният баланс на продуктите 
следва да бъде обобщен и взет под 
внимание при определяне на 
екодизайна. 

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна 
за насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е 
отсега нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също 
така, потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на 
продукта относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи 
слабо въздействие върху изменението на климата.  
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Изменение 31
Satu Hassi

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Може би е необходимо и оправдано 
да се създадат конкретни количествено 
определени изисквания за екодизайн 
към някои продукти или техните 
екологични аспекти, за да се гарантира 
минимизирането на тяхното 
въздействие върху околната среда. 
Предвид неотложната необходимост да 
се работи за реализацията на 
задълженията в рамките на Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция на 
ООН за изменение на климата и без да 
се накърнява единният подход, 
провъзгласен от настоящата директива, 
следва да се даде известен приоритет на 
мерките с висок потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове при ниска цена. Такива мерки 
могат също да допринесат и за 
устойчиво използване на ресурсите и 
представляват основен принос към 
десетгодишната рамка от програми за 
устойчиво производство и потребление, 
приета на Световния форум за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
септември 2002 г.

(14) Може би е необходимо и оправдано 
да се създадат конкретни количествено 
определени изисквания за екодизайн 
към някои продукти или техните 
екологични аспекти, за да се гарантира 
минимизирането на тяхното 
въздействие върху околната среда. 
Предвид неотложната необходимост да 
се работи за реализацията на 
задълженията в рамките на Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция на 
ООН за изменение на климата и на 
ангажимента на Общността за 
постигане на 20-процентово 
повишаване на енергийната 
ефективност до 2020 г. и без да се 
накърнява единният подход, 
провъзгласен от настоящата директива, 
следва да се даде известен приоритет на 
мерките с висок потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове при ниска цена. Такива мерки 
могат също да допринесат и за 
устойчиво използване на ресурсите и 
представляват основен принос към 
десетгодишната рамка от програми за 
устойчиво производство и потребление, 
приета на Световния форум за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
септември 2002 г.

Or. en
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Изменение 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Следва да се даде приоритет на 
алтернативни начини за действие, като 
саморегулиране на сектора, когато 
такова действие може да осъществи 
целите на политиката по-бързо или с по-
малко средства от задължителните 
изисквания. Може да се наложи и 
приемане на законодателни мерки,
когато пазарните сили не се развиват в 
правилната посока или с приемлива 
скорост.

(17) Следва да се даде приоритет на 
алтернативни начини за действие, като 
саморегулиране на сектора, когато 
такова действие може да осъществи 
целите на политиката по-бързо или с по-
малко средства от задължителните 
изисквания. Следва да се насърчат 
секторите на промишлеността да 
подготвят предложения за 
саморегулиране. Законодателни мерки 
следва да се налагат, само когато 
пазарните сили не се развиват в 
правилната посока или с приемлива 
скорост. 

Or. en

Обосновка

Саморегулирането в рамките на даден сектор може да бъде разходно-ефективен 
начин за увеличаване на енергийната ефективност и ефективното използване на 
ресурсите. Следва да се насърчат собствени инициативи от страна на 
промишлеността.

Изменение 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Следва да се даде приоритет на 
алтернативни начини за действие, като 
саморегулиране на сектора, когато 
такова действие може да осъществи 
целите на политиката по-бързо или с по-
малко средства от задължителните 
изисквания. Може да се наложи и 

(17) Следва да се даде приоритет на 
алтернативни начини за действие, като 
саморегулиране на сектора, когато 
такова действие може да осъществи 
целите на политиката по-бързо или с по-
малко средства от задължителните 
изисквания. Следва да се насърчат 
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приемане на законодателни мерки,
когато пазарните сили не се развиват в 
правилната посока или с приемлива 
скорост.

секторите на промишлеността да 
подготвят предложения за 
саморегулиране.  Законодателни мерки 
следва да се налагат, само когато 
пазарните сили не се развиват в 
правилната посока или с приемлива 
скорост.

Or. en

Обосновка

С цел подкрепа на позицията, че е по-вероятно да се постигне бърз напредък в посока 
към по-добра устойчивост чрез доброволни действия.  На секторите на продукти, 
свързани с енергопотреблението, които не могат да предприемат мерки за 
саморегулиране или които предпочитат да не предприемат такива мерки, с течение 
на времето естествено ще се наложат мерки по прилагането, но такъв подход не 
следва да означава, че следва да се спира доброволното саморегулиране, което е 
готово и налице в други сектори, свързани с енергопотреблението. Напротив, то 
следва да бъде активно насърчавано.   

Изменение 34
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Настоящата директива следва също 
да насърчи включването на екодизайна 
в малките и средните предприятия 
(МСП) и в много малки фирми. 
Включването може да се улесни чрез 
осигуряването на богата и 
леснодостъпна информация, свързана с 
устойчивостта на техните 
продукти.

(21) Настоящата директива следва също 
да насърчи включването на екодизайна 
в малките и средните предприятия 
(МСП) и в микропредприятията. 
Включването може да се улесни чрез 
осигуряването на богата и 
леснодостъпна информация, отсъствие 
на ненужни бюрократични 
изисквания, избягване на утежняващи 
допълнителни разходи, несъразмерни 
спрямо заявените цели на екодизайна, 
както и на твърде дълги срокове за 
прилагането на разпоредбите.

Or. pl
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Обосновка

МСП и микропредприятията са особено чувствителни към промените в 
разпоредбите, които водят до допълнителни разходи и бюрократични утежнения. 
Като се има предвид целенасочеността и ефективността на конкретните мерки за 
подпомагане, тези мерки следва да не се ограничават до осигуряване на достъп до 
информация, тъй като за МСП това е само началният етап на приспособяване към 
новите условия.

Изменение 35
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Върху продуктите, свързани с 
енергопотреблението, които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива, 
следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно. Стриктното 
спазване на мерките по прилагането е 
необходимо, за да се намали 
въздействието върху околната среда 
на регулираните продукти, свързани с 
енергопотреблението,  и да се осигури 
лоялна конкуренция.

(22) Върху продуктите, свързани с 
енергопотреблението, които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива, 
следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно.

Or. pl

Обосновка

Стриктното спазване на мерките по прилагането е в противоречие с принципите за 
условията за изпълнение на целите на екодизайна, представени в съображения 17, 18 и 
19, които се отнасят до механизмите за саморегулация.
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Изменение 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Върху продуктите, свързани с 
енергопотреблението , които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива, 
следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно. Стриктното 
спазване на мерките по прилагането е 
необходимо, за да се намали 
въздействието върху околната среда на 
регулираните продукти, свързани с 
енергопотреблението,  и да се осигури
лоялна конкуренция.

(22) Върху продуктите, свързани с 
енергопотреблението , които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива 
или в мерките за саморегулиране, 
следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно. Стриктното 
спазване на мерките по прилагането е 
необходимо, за да се намали 
въздействието върху околната среда на 
регулираните продукти, свързани с 
енергопотреблението,  и да се осигури 
лоялна конкуренция.

Or. en

Обосновка

С цел на пазара да се признаят продукти, които отговарят на изискванията, 
предвидени в одобрени мерки за саморегулиране, които са еквивалентни на признаване 
съгласно мерките по прилагането.

Изменение 37
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Върху продуктите, свързани с 
енергопотреблението , които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива, 

(22) Върху енергоемките продукти, 
свързани с енергопотреблението , които 
съответстват на изискванията за 
екодизайн, дадени в мерките по 
прилагането към настоящата директива, 
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следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно. Стриктното 
спазване на мерките по прилагането е 
необходимо, за да се намали 
въздействието върху околната среда на 
регулираните продукти, свързани с 
енергопотреблението,  и да се осигури 
лоялна конкуренция.

следва да е нанесена „СЕ“ маркировка и 
свързаната с нея информация, особено 
въглеродния баланс на продукта, за да 
могат да се пуснат на вътрешния пазар и 
да се движат свободно. Стриктното 
спазване на мерките по прилагането е 
необходимо, за да се намали 
въздействието върху околната среда на 
регулираните енергоемки продукти, 
свързани с енергопотреблението,  и да 
се осигури лоялна конкуренция.

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

Изменение 38
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 
Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
дадена стокова продуктова група, като 
например сектора на индустрията, 
включително МСП, и занаятчийския 
сектор, профсъюзите, търговците, 
търговците на дребно, вносителите, 
групите за защита на околната среда и 
организациите на потребителите.

(23) При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 
Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
даден продукт или дадена стокова 
продуктова група, като например 
сектора на индустрията, включително 
МСП, и занаятчийския сектор, 
профсъюзите, търговците, търговците 
на дребно, вносителите, групите за 
защита на околната среда и 
организациите на потребителите.

Or. en
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Обосновка

С цел създаване на връзка между понятието „продукт“, както е дефинирано в 
директивата, и съответната група продукти за целите на изготвянето на мерки по 
прилагането.

Изменение 39
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако действащо законодателство 
обхваща частично или напълно 
изискванията на настоящата 
директива, приоритет се дава на 
действащата нормативна рамка. 

Or. en

Обосновка

Законодателят следва да избягва объркване и дублиращо се законодателство. Някои 
сектори вече са надлежно регулирани от специални закони. Съгласно принципите, 
посочени в наскоро приетата „Нова законодателна рамка”, специалното 
законодателство, свързано с енергопотреблението, следва да се прилага на първо 
място.

Изменение 40
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Продукти, изготвени по поръчка, 
се изключват от приложното поле на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Изменение 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива предвижда 
определянето на изисквания, които 
трябва да се изпълнят от продуктите, 
свързани с енергопотреблението,
обхванати от мерки по прилагането, за 
да могат да бъдат пуснати на пазара 
и/или в действие. Тя допринася за 
устойчиво развитие чрез увеличаване на 
енергийната ефективност и нивото на 
защита на околната среда, като в същото 
време подобрява сигурността на 
енергоснабдяването.

2. Настоящата директива предвижда 
определянето на изисквания, които 
трябва да се изпълнят от продуктите, 
свързани с енергопотреблението,
обхванати от мерки по прилагането, за 
да могат да бъдат пуснати на пазара 
и/или в действие. Тя допринася за 
устойчиво развитие чрез увеличаване на 
енергийната ефективност, 
ефективното използване на ресурсите
и нивото на защита на околната среда, 
като в същото време подобрява 
сигурността на енергоснабдяването.

Or. en
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Изменение 42
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Продукти, изготвени по поръчка, 
се изключват от приложното поле на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Новият пакет на вътрешния пазар за стоки включва разпоредби относно избягване на 
ненужни тежести за МСП. Регламент 765/2008/EО предвижда, че „Техническите и 
административни условия, свързани с процедурите за оценяване на съответствието, 
се облекчават за продукти, произведени по поръчка или в малки серии”. Оценките на 
съответствието следва да се провеждат по начин, който да предотвратява 
ненужните тежести за предприятията.

Изменение 43
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат разпоредбите, 
предвидени в общностните актове 
относно техническите изисквания по 
отношение на опазване на околната 
среда.

Or. de

Обосновка

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
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Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Изменение 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се прилага 
за транспортни средства за хора или 
товари.

3. Настоящата директива не се прилага 
за транспортни средства за хора или 
товари, или за строителни продукти.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избягва дублиращо се законодателство за строителни продукти, 
тъй като те са обект на комплексно законодателство, при което вече са обхванати 
или скоро ще бъдат обхванати всички аспекти на екодизайна:
 Директива за строителните продукти 89/106/EC (бъдещ Регламент относно 

строителните продукти COM (2008) 311, в процес на преразглеждане)
 Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите (в 

процес на преработка)
 Рамкова директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

Изменение 45
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Продукт, свързан с 
електропотреблението“, наричан по-
долу „продукт“, е всяка стока, която при 
употребата си оказва влияние върху 

1. „Продукт, свързан с 
електропотреблението“, наричан по-
долу „продукт“, е всяка стока, която при 
употребата си оказва влияние върху 
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потреблението на енергия, който е 
пуснат на пазара и/или в действие в 
Европейския съюз, включително и 
части, предназначени за монтиране в 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

потреблението на енергия, която е 
пусната на пазара и/или в действие в 
Европейския съюз, включително и 
части, които имат въздействие върху 
потреблението на енергия на 
продукта, свързан с 
електропотреблението и които са
предназначени за монтиране в 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

Or. en

Обосновка

Това разяснение е необходимо, за да се избегне прилагането на изискванията на 
настоящата директива по отношение на части, предназначени за монтиране в 
продукти, свързани с енергопотреблението, чиито характеристики не оказват 
въздействие върху потреблението на енергия на съответния продукт, свързан с 
електропотреблението. 

При все това, преди разширяване на обхвата на директивата, усилията следва да са 
насочени върху постигането на по-добра интеграция на различните регулаторни 
инструменти и извличане на полза от положителните взаимодействия между тези 
инструменти, като същевременно се гарантира, че всички държави-членки ги 
прилагат еднакво. 

Изменение 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „ Продукт, свързан с 
електропотреблението “ , наричан по-
долу „продукт“,  е всяка стока, която 
при употребата си оказва влияние върху 

1. „ Продукт, свързан с 
електропотреблението “ , наричан по-
долу „продукт“,  е всяка стока, която 
при употребата си оказва значително 
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потреблението на енергия,  който е 
пуснат на пазара и/или в действие в 
Европейския съюз , , включително и 
части, предназначени за монтиране в 
продукти, свързани с 
енергопотреблението , обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

влияние върху потреблението на 
енергия,  който е пуснат на пазара и/или 
в действие в Европейския съюз , , 
включително и части, предназначени за 
монтиране в продукти, свързани с 
енергопотреблението , обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

Or. de

Обосновка

Предложеното определение изглежда прекалено неясно и следва да се ограничи, като в 
обхвата на директивата следва да попадат само продукти, които оказват 
значително влияние върху потреблението на енергия. Това е в съответствие с 
основната цел за гарантиране на пропорционалност между въздействието върху 
околната среда и потенциала за подобрение.

Изменение 47
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Продукт, свързан с 
електропотреблението“, наричан по-
долу „продукт“, е всяка стока, която при 
употребата си оказва влияние върху 
потреблението на енергия, който е 
пуснат на пазара и/или в действие в 
Европейския съюз, е зависим от 
използването на енергия 
(електричество, твърди горива и 
възобновяеми енергийни източници), 
за да работи по предназначението си 
или продукт за създаването, 
пренасянето и измерването на такава 
енергия, включително и части, 
предназначени за монтиране в 

1. „Продукт, свързан с 
електропотреблението“, наричан по-
долу „продукт“, е всяка стока, чието 
енергопотребление по време на 
производствения процес може да бъде 
изчислено и/или която при употребата 
си оказва влияние върху потреблението 
на енергия, която е пусната на пазара 
и/или в действие в Европейския съюз, 
включително и части, предназначени за 
монтиране в продукти, свързани с 
енергопотреблението, обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
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продукти, свързани с 
енергопотреблението, обхванати от 
настоящата директива, които се пускат 
на пазара и/или в действие като отделни 
части за крайни потребители и за които 
може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

може да се направи независима оценка 
на екологичното представяне;

Or. en

Обосновка

Наложително е да бъде включено потреблението на енергия по време на 
производствения процес.

Изменение 48
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 - точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „Въздействие върху околната среда“ 
е всяка промяна на околната среда, 
която изцяло или частично е 
предизвикана от продукт през неговия 
жизнен цикъл;

12. „Въздействие върху околната среда“ 
е всяка промяна на околната среда, 
която е възможно да бъде предвидена 
или определена, и която изцяло или 
частично е предизвикана от 
производството, потреблението или 
обезвреждането на даден продукт през 
неговия жизнен цикъл;

Or. pl

Обосновка

Промените, за които не сме наясно, не влияят върху предприемането на рационални 
действия. Жизненият цикъл на продукта включва няколко етапа, като действията са 
характерни единствено за етапа на потребление. Като се има предвид, че 
интегрирането на целите на екодизайна става още на етапа проектиране на 
продукта, е логично те да отчитат целия му жизнен цикъл.



AM\766500BG.doc 33/58 PE418.286v02-00

BG

Изменение 49
John Bowis

Предложение за директива
Член 2 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. „Значително въздействие върху 
околната среда“ е въздействие върху 
околната среда, свързано с 
изпълнението на всички посочени в 
член 15, параграф 2 критерии от 
страна на даден продукт. 

Or. en

Обосновка

Изясняване на значението на „значително въздействие върху околната среда“.

Изменение 50
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 2 - точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „Жизнен цикъл“ са 
последователните и взаимосвързани 
етапи на продукт от влагането на 
суровината до окончателното му 
изхвърляне;

13. „Жизнен цикъл“ са 
последователните и взаимосвързани 
етапи на даден продукт от влагането на 
суровината до окончателното му 
изхвърляне или повторно използване, 
или рециклиране;

Or. en

Обосновка

Представата за жизнения цикъл следва да бъде променена. Много често продукти, 
чийто полезен живот е приключил, могат да бъдат отново приведени в годност и/или 
рециклирани за употреба в нови продукти.
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Изменение 51
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 2 - точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „Жизнен цикъл“ са 
последователните и взаимосвързани 
етапи на продукт от влагането на 
суровината до окончателното му 
изхвърляне;

13. „Жизнен цикъл“ са 
последователните и взаимосвързани 
етапи на продукт от използването на 
енергия и влагането на суровината по 
време на производствения процес, 
енергопотреблението по време на 
превоз и разпространение, както и в 
потребителския етап, възможното 
му повторно използване или 
рециклиране, и извличането на 
енергийни ползи при окончателното му 
изхвърляне;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че са обхванати енергопотреблението, както и 
производственият процес, превозът/разпространението и повторното 
използване/рециклиране.

Изменение 52
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 - точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „Оползотворяване на енергия“ е 
използването на горивни отпадъци 
като средство за производство на 
енергия чрез директно изгаряне със 
или без други отпадъци, но като се 
оползотворява топлинната енергия;

заличава се

Or. pl
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Обосновка

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność,  natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować  przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Изменение 53
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 - точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „Оползотворяване на енергия“ е 
използването на горивни отпадъци 
като средство за производство на 
енергия чрез директно изгаряне със или 
без други отпадъци, но като се 
оползотворява топлинната енергия;

16. „Частично оползотворяване на 
енергия чрез изгаряне“ е термична 
обработка на запалими отпадъци чрез 
директно изгаряне със или без други 
отпадъци, но като се оползотворява 
част от енергията под формата на
топлинна енергия;

Or. pl

Обосновка

Нещата трябва да бъдат наричани с истинските им имена. Изгарянето на отпадъци 
не може принципно да бъде считано за начин на оползотворяване на енергия, когато 
представлява единствено начин за преработка на отпадъци, който съдържа 
допълнителен екологичен риск. Оползотворяването на енергията, получена при 
изгарянето на отпадъци, е неразделно свързано с повишена токсичност на 
отделените газове, в следствие на вторичния синтез на техните токсични 
компоненти при по-ниска температура при улавянето на топлинната енергия.



PE418.286v02-00 36/58 AM\766500BG.doc

BG

Изменение 54
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Член 2 - точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „екологичен профил“ е описание, в 
съответствие с мярката по прилагането, 
приложима за продукта , на входните 
елементи и изходните елементи 
(например материали, емисии и 
отпадъци), свързани с продукта  през 
целия му жизнен цикъл, които имат 
значение от гледна точка на 
въздействието на продукта върху 
околната среда и са изразени във 
физически количества, които могат да 
се измерят;

20. „екологичен профил“ е описание, в 
съответствие с мярката по прилагането, 
приложима за енергоемкия продукт, на 
входните елементи и изходните 
елементи (например материали, емисии 
и отпадъци), свързани с енергоемкия 
продукт  през целия му жизнен цикъл, 
които имат значение от гледна точка на 
въздействието на продукта върху 
околната среда и са изразени във 
физически количества, които могат да 
се измерят, в това число и въглероден 
баланс;

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

    

Изменение 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 2 - точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. „Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
на екологичните аспекти на продукта

21. „Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
от страна на производителя на общото 
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от страна на производителя, отразени в 
техническата документация за продукта;

въздействие на продукта върху 
околната среда през целия му жизнен 
цикъл, отразени в техническата 
документация за продукта;

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че всички оценки на екологичното представяне на даден 
продукт трябва да се основават на подхода на „жизнения цикъл“.

Изменение 56
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 - точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. „Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
на екологичните аспекти на продукта от 
страна на производителя, отразени в 
техническата документация за продукта;

21. „Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
на екологичните аспекти на продукта от 
страна на производителя, отразени в 
техническата документация за продукта 
и изразяващи се в действително 
намаляване на въздействието на 
даден продукт върху околната среда 
по време на всички етапи или някой 
от етапите на жизнения му цикъл;

Or. pl

Обосновка

„Екологичното представяне“ не може да се изчерпва с техническата документация 
на продукта, а трябва да носи действителни ползи за околната среда. В противен 
случай това определение ще бъде просто една формулировка, а резултатът от 
положения труд ще бъде увеличаване на екологичните разходи  спрямо общите 
разходи, свързани с даден продукт.
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Изменение 57
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 2 - точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21.„Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
на екологичните аспекти на продукта от 
страна на производителя, отразени в 
техническата документация за продукта;

21. „Екологично представяне“ на 
продукт са резултатите от управлението 
от страна на производителя на общото 
въздействие на продукта върху 
околната среда през целия му жизнен 
цикъл, отразени в техническата 
документация за продукта;

Or. en

Обосновка

Европейският съвет за химическа промишленост (CEFIC) подкрепя идеята за това 
оценката на екологичното представяне да включва отчитане на целия жизнен цикъл.

Изменение 58
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 - точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

22. „Подобряване на екологично 
представяне“ е процесът на 
повишаване на екологичното 
представяне на продукта през 
следващите поколения, но не 
задължително за всички екологични 
аспекти на продукта едновременно;

22. „Подобряване на екологично 
представяне“ е постоянната 
тенденция на намаляване на 
въздействието на продукта върху 
околната среда през следващите 
поколения, но не задължително за 
всички екологични аспекти на продукта 
едновременно;

Or. pl

Обосновка

Подобряването на екологичното представяне не може да бъде една бюрократична 
формулировка, отразена чрез промени в техническата документация, а трябва да се 
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изразява чрез действително и измеримо намаляване на въздействието на продукта 
върху околната среда.

Изменение 59
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Член 4 - тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да се подготви цялостен въглероден 
баланс на продукта, когато той е 
пуснат на пазара или е пуснат в 
употреба в Европейския съюз 

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

    

Изменение 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди продуктът да бъде пуснат на 
пазара и/или в действие, се поставя СЕ 
маркировка за съответствие и се издава 
декларация за съответствие, с която 
производителят или негов упълномощен 
представител гарантира и декларира, че 
продуктът е в съответствие с всички 

1. Преди продуктът, обхванат от 
мерките по прилагането или мерките 
за саморегулиране, да бъде пуснат на 
пазара и/или в действие, се поставя СЕ 
маркировка за съответствие и се издава 
декларация за съответствие, с която 
производителят или негов упълномощен 
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релевантни разпоредби на приложимата 
мярка по прилагането.

представител гарантира и декларира, че 
продуктът е в съответствие с всички 
релевантни разпоредби на приложимата 
мярка по прилагането.

Or. en

Изменение 61
John Bowis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди продуктът да бъде пуснат на 
пазара и/или в действие, се поставя СЕ 
маркировка за съответствие и се издава 
декларация за съответствие, с която 
производителят или негов упълномощен 
представител гарантира и декларира, че 
продуктът е в съответствие с всички 
релевантни разпоредби на приложимата 
мярка по прилагането.

1. Преди продуктът, обхванат от 
мерките по прилагането или мерките 
за саморегулиране, да бъде пуснат на 
пазара и/или в действие, се поставя СЕ 
маркировка за съответствие и се издава 
декларация за съответствие, с която 
производителят или негов упълномощен 
представител гарантира и декларира, че 
продуктът е в съответствие с всички 
релевантни разпоредби на приложимата 
мярка по прилагането.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предложеното по-горе изменение 2.

Изменение 62
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6
Свободно движение

заличава се
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1. Държавите-членки не забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
пускането на пазара и/или в действие 
на тяхна територия по съображения 
за изисквания за екодизайн, свързани с 
параметрите  за екодизайн, посочени 
в приложение I, част 1, които са 
обхванати от приложимата мярка по 
прилагането, на продукт , който е в 
съответствие с всички релевантни 
разпоредби на приложимите мерки по 
прилагането и има СЕ маркировка в 
съответствие с член 5.
2. Държавите-членки не забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
пускането на пазара и/или в действие 
на тяхна територия на продукт , 
който има СЕ маркировка в 
съответствие с член 5, по 
съображения за изисквания за 
екодизайн, свързани с параметрите
за екодизайн, посочени в приложение 
I, част 1, за които приложимата 
мярка по прилагането предвижда, че 
не е необходимо изискване за 
екодизайн.
3. Държавите-членки не 
възпрепятстват излагането, 
например по време на търговски 
панаири, изложения и демонстрации, 
на продукти , които не са в 
съответствие с разпоредбите на 
приложимата мярка по прилагането, 
при условие че е указано на видно 
място, че не могат да бъдат пуснати 
на пазара и/или в действие до 
влизането им в съответствие.

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 



PE418.286v02-00 42/58 AM\766500BG.doc

BG

относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

    

Изменение 63
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, по-
специално чрез укрепване на мрежите 
и структурите за подпомагане, че 
насърчават МСП и съвсем малките 
фирми да приемат подход, който не 
уврежда околната среда, още на етапа 
на проектиране на продуктите и да се 
адаптират към европейското 
законодателство в бъдеще.

3. Държавите-членки гарантират, че 
насърчават МСП и 
микропредприятията да приемат 
подход, съобразен с принципите на 
опазването на околната среда, още на 
етапа на проектиране на продуктите и 
да се адаптират към европейското 
законодателство в бъдеще.

Or. pl

Обосновка

Ако ще се спазват изискванията на екодизайна, то те трябва да бъдат ясно и 
прецизно формулирани. Подход, съобразен с принципите на опазването на околната 
среда означава намаляване на общите екологични разходи за продукта на всеки един 
етап от неговия жизнен цикъл.

Изменение 64
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки осигуряват на 
МСП или микропредприятията 
необходимата помощ в областта на 
информацията относно 
изискванията за екодизайн. Тези 
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изисквания не водят до възникването 
на несъразмерни утежнения по 
отношение на целите на екодизайна.  
В случаите, когато това е оправдано, 
държавите-членки могат да 
прилагат временни изключения във 
връзка с особено обременителни 
изисквания, отнасящи се до 
изпълнението на тези цели.

Or. pl

Обосновка

МСП и микропредприятията са особено чувствителни към промените в 
разпоредбите, които водят до допълнителни разходи и бюрократични усложнения. 
Като се има предвид целенасочеността и ефективността на конкретните мерки за 
подпомагане, тези мерки следва да не се ограничават до осигуряване на достъп до 
информация, тъй като това е само началният етап на приспособяване към новите 
условия.

Изменение 65
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква в - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) продуктът  показва значителен
потенциал за усъвършенстване по 
отношение на въздействието си върху 
околната среда, без това да води до 
прекомерни разходи, като се вземе 
предвид по-специално:

в) продуктът показва технически 
осъществим и икономически оправдан
потенциал за усъвършенстване по 
отношение на въздействието си върху 
околната среда, без това да води до 
прекомерни разходи, въз основа на 
анализ на разходите за целия жизнен 
цикъл, като се вземе предвид по-
специално:

Or. en

Обосновка

Анализът на разходите следва да се извършва въз основа на пълния жизнен цикъл на 
даден продукт.
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Изменение 66
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разглежда жизнения цикъл на 
продукта  и всички негови важни 
екологични аспекти, inter alia, 
енергийната ефективност. Дълбочината 
на анализа на екологичните аспекти и 
възможността за усъвършенстването им 
зависят от тяхната значимост. 
Приемането на изисквания за екодизайн 
към важни екологични аспекти на  
продукта  не може да се отлага 

неправомерно от липсата на 
определеност по отношение на другите 
аспекти;

а) разглежда жизнения цикъл на 
енергоемкия продукт  и всички негови 
важни екологични аспекти, inter alia, 
енергийната ефективност и цялостния 
въглероден баланс. Дълбочината на 
анализа на екологичните аспекти и 
възможността за усъвършенстването им 
зависят от тяхната значимост. 
Приемането на изисквания за екодизайн 
към важни екологични аспекти на  
продукта  не може да се отлага 

неправомерно от липсата на 
определеност по отношение на другите 
аспекти;

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

Изменение 67
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглежда жизнения цикъл на 
продукта и всички негови важни 
екологични аспекти, inter alia, 

а) разглежда жизнения цикъл на 
продукта, включително 
производствения процес, и всички 
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енергийната ефективност. Дълбочината
на анализа на екологичните аспекти и 
възможността за усъвършенстването им 
зависят от тяхната значимост. 
Приемането на изисквания за 
екодизайн към важни екологични 
аспекти на продукта  не може да се 
отлага неправомерно от липсата на 
определеност по отношение на 
другите аспекти;

негови важни екологични аспекти, 
наред с другото, енергийната 
ефективност и ефективното 
използване на ресурсите. 
Задълбочеността на анализа на 
екологичните аспекти и възможността 
за усъвършенстването им зависят от 
тяхната значимост.

Or. en

Обосновка

Наложително е да бъде включено потреблението на енергия по време на 
производствения процес.

Изменение 68
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглежда жизнения цикъл на 
продукта и всички негови важни 
екологични аспекти, inter alia, 
енергийната ефективност. Дълбочината 
на анализа на екологичните аспекти и 
възможността за усъвършенстването им 
зависят от тяхната значимост. 
Приемането на изисквания за 
екодизайн към важни екологични 
аспекти на продукта  не може да се 
отлага неправомерно от липсата на 
определеност по отношение на 
другите аспекти;

а) разглежда жизнения цикъл на 
продукта и всички негови важни 
екологични аспекти, наред с другото, 
енергийната ефективност и 
ефективното използване на 
ресурсите. Задълбочеността на 
анализа на екологичните аспекти и 
възможността за усъвършенстването им 
зависят от тяхната значимост.

Or. en
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Изменение 69
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва оценка, в която се 
разглежда въздействието върху 
околната среда, потребителите и 
производителите, включително МСП, от 
гледна точка на конкуренцията, 
включително и на пазари извън 
Общността, иновациите, достъпа до 
пазари и цени и ползи;

б) извършва оценка, в която се 
разглежда въздействието върху 
околната среда, потребителите и 
производителите, включително МСП и 
микропредприятията, от гледна точка 
на конкуренцията, включително и на 
пазари извън Общността, иновациите, 
достъпа до пазари и цени и ползи;

Or. pl

Обосновка

Целите, посочени в преамбюла, следва да присъстват в разпоредбите, които се 
отнасят до постигането на целите на екодизайна.  Общностната икономика се 
основава също и на дейността на малките стопански субекти (микропредприятията), 
чиито интереси не могат да бъдат пренебрегвани в разпоредбите на приеманото 
законодателство.

Изменение 70
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4 - буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) определя датата/датите за прилагане 
на мярката, евентуалните поетапни или 
преходни мерки и срокове, като взема 
предвид по-специално вероятното 
въздействие върху МСП или върху 
специфични стокови групи, 
произвеждани предимно от МСП.

е) определя датата/датите за прилагане
на мярката, евентуалните поетапни или 
преходни мерки и срокове, като взема 
предвид по-специално вероятното 
въздействие върху МСП и 
микропредприятията или върху 
специфични стокови групи, 
произвеждани от тях.

Or. pl
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Обосновка

Целите, посочени в преамбюла, следва да присъстват в разпоредбите, които се 
отнасят до постигането на целите на екодизайна.  Общностната икономика се 
основава на дейността на МСП и малките стопански субекти (микропредприятията), 
чиито интереси не могат да бъдат пренебрегвани в разпоредбите на приеманото 
законодателство.

Изменение 71
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 6 юли 2007 г. създава работен 
план, до който следва да се осигури 
публичен достъп.

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 31 декември 2009 г., а след 
това на всеки три години, създава 
проект на работен план, който взема 
предвид разширяването на обхвата до 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, и до който 
следва да се осигури публичен достъп.

Работният план определя за 
следващите три години показателен
списък с продуктови групи, които ще се 
смятат за приоритетни за приемане на 
мерки по прилагането.

Проектът на работния план определя 
за следващите три години пълен списък 
с продуктови групи, които ще се смятат 
за приоритетни за приемане на мерки по 
прилагането.

Работният план се изменя 
периодично от Комисията след 
консултации с Консултативния 
форум.

Проектът на работния план се 
представя на Европейския парламент 
за разглеждане. Европейският 
парламент разглежда всяка 
индивидуална продуктова група 
поотделно. Окончателният работен 
план включва само продуктови групи, 
които са одобрени от Европейския 
парламент. Останалите продуктови 
групи не могат да се разглеждат от 
Комисията във връзка с приемането 
на мерки по прилагането. Те могат да 
бъдат представени повторно за 
одобрение на Европейския парламент 
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в бъдещ проект на работен план.

Or. de

Обосновка

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.   

Изменение 72
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - алинеи 1 и 1 а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 6 юли 2007 г. създава работен 
план, до който следва да се осигури 
публичен достъп.

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 6 юли 2010 г.. създава работен 
план, до който следва да се осигури 
публичен достъп.

Този план включва приоритетен 
списък с продукти, свързани с 
енергопотреблението (например 
строителни материали и 
детергенти) и продукти, свързани с 
потреблението на вода, които 
подлежат на регулиране преди 2012 г. 
въз основа на тяхното въздействие 
върху околната среда и обхвата на 
потенциалните подобрения в 
рамките на жизнения цикъл на 
продуктите.

Or. en
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Изменение 73
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. До 2011 г. Комисията разработва 
методология с цел изготвяне на мерки 
по прилагането и улесняване на 
процеса за определяне на 
приоритетни продукти, които не са 
свързани с енергопотреблението, 
включително продукти, свързани с 
потреблението на вода, текстил, 
мебели, строителни продукти и 
детергенти.

Or. en

Обосновка

Настоящата методология за изготвяне на мерки по прилагането следва да бъде 
приспособена, така че да обхваща продукти, които не са свързани с 
енергопотреблението.

Изменение 74
John Bowis

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки по прилагането, като започне от 
продуктите, които са идентифицирани 
от програмата на Комисията за 
изменение на климата в Европа, тъй 
като предлагат висок потенциал за 
разходно-ефективно намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
например нагреватели и 
водонагреватели, електродвигателни 

– мерки по прилагането, като започне от 
продуктите или продуктовите групи, 
които са идентифицирани от програмата 
на Комисията за изменение на климата в 
Европа, тъй като предлагат висок 
потенциал за разходно-ефективно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като например нагреватели и 
водонагреватели, електродвигателни 
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системи, осветителни тела за бита и в 
сектора на услугите, битова техника, 
офис техника за бита и в сектора на 
услугите, потребителска електроника и 
климатични системи за охлаждане и 
отопление (HVAC);

системи, осветителни тела за бита и в 
сектора на услугите, битова техника, 
офис техника за бита и в сектора на 
услугите, потребителска електроника и 
климатични системи за охлаждане и 
отопление (HVAC);

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предложеното по-горе съображение 22.

Изменение 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 
Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
дадена стокова продуктова група, като 
например сектора на индустрията, 
включително МСП, и занаятчийския 
сектор, профсъюзите, търговците, 
търговците на дребно, вносителите, 
групите за защита на околната среда и 
организациите на потребителите. 
Заинтересованите страни допринасят 
по-специално за определянето и 
прегледа на мерките по прилагането, 
проучването на ефективността на 
създадените механизми за надзор на 
пазара, както и за оценката на 
доброволните споразумения и другите 
мерки за саморегулиране. Те се срещат в 
Консултативен форум. Процедурният 
правилник на форума се изработва от 
Комисията.

При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 
Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
дадена стокова продуктова група, като 
например сектора на индустрията, 
включително МСП, и занаятчийския 
сектор, профсъюзите, търговците, 
търговците на дребно, вносителите, 
групите за защита на околната среда и 
организациите на потребителите. 
Заинтересованите страни допринасят 
по-специално за определянето и 
прегледа на мерките по прилагането и 
съответните допълнителни мерки за 
насърчаване на по-добро екологично 
представяне на продуктите по време 
на целия им жизнен цикъл, като 
например насърчаване на 
алтернативни бизнес модели, за 
проучването на ефективността на 
създадените механизми за надзор на 
пазара, както и за оценката на 
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доброволните споразумения и другите 
мерки за саморегулиране. Те се срещат в 
Консултативен форум. Процедурният 
правилник на форума се изработва от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Консултативният форум следва да се стреми към възможно най-широк диалог.

Изменение 76
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват
правилата, приложими за нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива , и 
взимат всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се изпълняват. 
Предвидените наказания следва да са 
ефективни, съразмерни и възпиращи, 
като вземат под внимание степента на 
несъответствие и броя на единиците от 
пуснатия на пазара на Общността 
продукт, който не е в съответствие. 
Държавите-членки нотифицират
Комисията за посочените разпоредби 
най-късно до датата, посочена в член 23, 
параграф 1, и незабавно нотифицират 
всяко следващо изменение, което ги 
засяга.

Държавите-членки установяват 
правилата, приложими за нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива , и 
взимат всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се изпълняват. 
Предвидените наказания следва да са 
съразмерни на липсата на риск, 
породен от продукта, но 
същевременно ефективни, съразмерни и 
възпиращи, като вземат под внимание 
степента на несъответствие и броя на 
единиците от пуснатия на пазара на 
Общността продукт, който не е в 
съответствие. Държавите-членки 
нотифицират Комисията за посочените 
разпоредби най-късно до датата, 
посочена в член 23, параграф 1, и 
незабавно нотифицират всяко следващо 
изменение, което ги засяга.

Or. pl

Обосновка

Когато става дума за постигането на целите на директивата за екодизайна, 
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прилаганите наказания трябва да отразяват липсата на риск, произтичащ от 
неизпълнението на принципите на настоящата директива, за разлика от други 
разпоредби, чиято главна цел е защита на потребителите от действителни рискове, 
свързани с пускането на потенциално опасни продукти на пазара. Наказанията 
трябва да са съразмерни на възникналия риск.

Изменение 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 2012 г. Комисията извършва 
преглед на необходимостта от 
разширяване обхвата на директивата 
по отношение на продукти, които не 
са свързани с енергопотреблението,
ефективността на настоящата директива 
и на нейните мерки по прилагането, 
прага за мерките по прилагането, 
механизмите за надзор на пазара и всяко 
насърчавано саморегулиране след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, и когато е 
целесъобразно, прави предложения пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
за изменение на настоящата директива.

В срок до 2015 г. Комисията извършва 
преглед на ефективността на настоящата 
директива и на нейните мерки по 
прилагането, прага за мерките по 
прилагането, механизмите за надзор на 
пазара и всяко насърчавано 
саморегулиране след консултации с 
Консултативния форум, предвиден в 
член 18, и когато е целесъобразно, 
прави предложения пред Европейския 
парламент и пред Съвета за изменение 
на настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Преди да се разгледа по-нататъшното разширяване на приложното поле, самата 
директива трябва да се преразгледа. Все още не е събран опит във връзка с 
прилагането на въпросната директива. Едва след няколко години ще се разполага с 
информация за опита на производителите с изискванията за екодизайн и за 
въздействието им върху пазара. Докато функционирането и ефективността на 
директивата не са проверени на практика, всяко по-нататъшно разширяване на 
приложното поле е прибързано. 
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Изменение 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 2012 г. Комисията извършва 
преглед на необходимостта от 
разширяване обхвата на директивата 
по отношение на продукти, които не 
са свързани с енергопотреблението,
ефективността на настоящата директива 
и на нейните мерки по прилагането, 
прага за мерките по прилагането, 
механизмите за надзор на пазара и всяко 
насърчавано саморегулиране след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, и когато е 
целесъобразно, прави предложения пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
за изменение на настоящата директива.

В срок до 2012 г. Комисията извършва 
преглед на ефективността на настоящата 
директива и на нейните мерки по 
прилагането, като специално 
разглежда целия жизнен цикъл на 
продуктите, включително 
устойчивото управление на ресурсите 
и насърчаването на повторното 
използване и рециклирането, прага за 
мерките по прилагането, механизмите за 
надзор на пазара и всяко насърчавано 
саморегулиране – включително 
насърчаването на алтернативни 
бизнес модели за по-добро екологично 
представяне през целия жизнен цикъл 
на продуктите, като например 
прилагането на функционално 
мислене, дематериализация и 
биомимикрия – след консултации с 
Консултативния форум, предвиден в 
член 18, и когато е целесъобразно, 
прави предложения пред Европейския 
парламент и пред Съвета за изменение 
на настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за изменение 2
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Изменение 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Приложение І - част 1 - точка 1.1 - буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) повторно използване или 
оползотворяване;

Or. en

Обосновка

Да се изясни, че определението обхваща повторното използване и рециклирането.

Изменение 80
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Приложение І - част 1 - точка 1.2 - буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) въглероден баланс

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  
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Изменение 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение I - част 1 - точка 1.3 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) използването на вещества, 
класифицирани като опасни за 
здравето и/или околната среда в 
съответствие с Директива 
67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 
г. за сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на 
опасни вещества, и вземане под 
внимание законодателството относно 
маркетинга и използването на 
конкретни вещества, като например 
Директиви 76/769/ЕИО или 2002/95/ЕО;

г) използването на вещества, 
отговарящи на критериите, посочени 
в член 57 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (REACH) и 
идентифицирани в съответствие с 
член 59, параграф 1 от този 
регламент, и вземане под внимание 
законодателството относно маркетинга 
и използването на конкретни вещества, 
като например Директиви 76/769/ЕИО 
или 2002/95/ЕО;

Or. en

Обосновка

Безопасната употреба на химикалите се урежда от разпоредбите на REACH 
(Регламент 1907/20068ЕО). Този регламент е най-всеобхватният и взискателен 
инструмент на политиката в областта на химичните вещества. Основната му цел е 
да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда по отношение на 
опасностите, които могат да възникнат от заплахи, произтичащи от химични 
вещества. Може да се разгледа въпросът за веществата, които предизвикват много 
голяма загриженост. При все това, трябва да се избягват мерки в рамките на 
предложението за екодизайн, които дублират или са непоследователни, или 
противоречат на разпоредбите на REACH. 
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Изменение 82
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Приложение І - част 2 - тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- въглероден баланс на продукта, поне 
в момента на пускането му пазара 
или пускането му в употреба в 
Европейския съюз; 

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега 
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

Изменение 83
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива
Приложение І - част 3 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разглеждането на екологичните 
аспекти, определени в мярката по 
прилагането като способни да бъдат 
повлияни в значителна степен чрез 
дизайна на продукта, изисква от 
производителите на продукти  да 
направят оценка на модела на продукта
през целия му жизнен цикъл на базата 
на реалистични допускания за нормални 
условия и предназначение. Другите 
екологични аспекти могат да бъдат 
изследвани доброволно.

1. Разглеждането на екологичните 
аспекти, определени в мярката по 
прилагането като способни да бъдат 
повлияни в значителна степен чрез 
дизайна на енергоемкия продукт, 
изисква от производителите на 
енергоемки продукти  да направят 
оценка на модела на продукта  през 
целия му жизнен цикъл на базата на 
реалистични допускания за нормални 
условия и предназначение, както и 
въглероден баланс. Другите екологични 
аспекти могат да бъдат изследвани 
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доброволно.

Or. fr

Обосновка

Ясно е, че само увеличаването на енергийната ефективност не би била достатъчна за 
насърчаване на практики за намаляване на парниковите газове, необходимо е отсега
нататък да се взема предвид общия въглероден баланс на продуктите и, също така, 
потребителите да се информират на всеки етап от съществуването на продукта 
относно този баланс, за да се насърчи използването на продукти, оказващи слабо 
въздействие върху изменението на климата.  

Изменение 84
John Bowis

Предложение за директива
Приложение VIII - точка 9 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. СЪВМЕСТИМОСТ НА 
СТИМУЛИТЕ

9. СЪГЛАСУВАНОСТ НА 
ПОЛИТИКИТЕ

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че заглавието е в съответствие със значението на тази клауза.

Изменение 85
John Bowis

Предложение за директива
Приложение VIII - точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. ПРОДУКТОВО ПОКРИТИЕ НА 
СЕКТОРА
Мерките за саморегулиране обичайно 
не се считат за изпълняващи 
критериите, посочени в настоящото 
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приложение, освен ако 
производственият дял на продукта 
или групата от продукти в ЕС не е 
75% или повече.

Or. en

Обосновка

Целта е да се гарантира, че всяко предложение за мярка за саморегулиране е 
достатъчно представително за продукта или групата от продукти и във връзка с 
това да се разреши проблемът с прекомерния брой недобросъвестни участници, 
стремящи се към извличане на облага и потенциално рушащи доверието в мярката за 
саморегулиране.  Понастоящем в текста на Комисията не се предлага изключване, а 
без подобно изключване съществува риск доброволното саморегулиране да бъде 
счетено за ненадеждно, дори и то да може да осигури по-бързи и по-евтини 
резултати в сравнение с мерките по прилагането.


	766500bg.doc

