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Muudatusettepanek 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Praeguse seisuga ei ole isegi mitte kehtivate õigusaktidega hõlmatud tooterühmade jaoks veel 
kõik nn rakendusmeetmed vastu võetud. Direktiivi läbivaatamine toob kaasa suurema 
bürokraatia ning kõrgemad tootmis- ja arenduskulud, panustamata aga seejuures 
kliimakaitsesse. Koguheitmete vähendamine tuleb saavutada heitkogustega kauplemise abil.

Muudatusettepanek 10
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriikide erinevad 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamine on ainuke vahend 
kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala 
laiendamisega kõikidele 
energiatarbimisega seotud toodetele 
tagatakse, kõikide oluliste 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisaini nõuete ühtlustamine ühenduse 
tasandil.

(2) Liikmesriikide erinevad 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamine on ainuke vahend 
kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala
laiendamisega kõikidele 
energiatarbimisega seotud toodetele 
tagatakse, kõikide oluliste 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisaini nõuete ühtlustamine ühenduse 
tasandil. Kohaldamisala laiendamine 
kõikidele energiakasutamisega seotud 
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toodetele ei tohi tuua VKEde jaoks kaasa 
ülemäärast ettevõtlusalast koormust ega 
piirata seega nende konkurentsivõimet.

Or. de

Muudatusettepanek 11
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriikide erinevad 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamine on ainuke vahend 
kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala 
laiendamisega kõikidele
energiatarbimisega seotud toodetele 
tagatakse, kõikide oluliste
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisaini nõuete ühtlustamine ühenduse 
tasandil.

(2) Liikmesriikide erinevad toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamine on ainuke vahend 
kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala 
laiendamisega kõikidele 
energiatarbimisega seotud toodetele 
tagatakse kõikide keskkonnale 
märkimisväärset mõju avaldavate ja oma 
keskkonnamõju parandamisel 
märkimisväärset potentsiaali omavate 
toodete ökodisaini nõuete ühtlustamine 
ühenduse tasandil. Laiendamist 
energiakasutamisega seotud toodetele 
tuleks kohaldada juhul, kui see ei too 
kaasa ebaproportsionaalset 
majanduslikku koormust, mis võib 
õõnestada VKEde konkurentsivõimet 
siseturul.

Or. en

Selgitus

Segadust ja kattuvaid õigusakte tuleb igal juhul vältida. Sellistes sektorites nagu ehitussektor 
reguleerivad ehitustoodete turustamist väga konkreetsed õigusaktid (ehitustoodete direktiiv, 
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mis vaadatakse peagi läbi ehitustoodete määrusena (ETM)). Kehtiva ehitustoodete direktiivi 
rakendusmeetmetega on juba kehtestatud uus toodete turustamise ja märgistamise süsteem, 
mis hõlmab ka toimivusdeklaratsiooni CE-vastavusmärgise osas, näiteks soojuse 
läbilaskevõime kohta. 

Muudatusettepanek 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse ei peaks kuuluma 
ehitustooted.
Ehitustoodete üldist keskkonnatoimet 
ning eelkõige nende energiatõhusust ei 
saa hinnata või mõõta toote tasandil, vaid 
üksnes ehitise tasandil.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 13
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada ainult juhul, kui muudes 
ühenduse ühtlustamisaktides puuduvad 
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sarnase eesmärgi, iseloomu või mõjuga 
erisätted. Kattuvate õigusaktide 
põhjustatud segadust turul ja üleliigseid 
kulusid tuleb hoolikalt vältida.

Or. en

Selgitus

Segadust ja kattuvaid õigusakte tuleb igal juhul vältida.

Muudatusettepanek 14
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiakasutamisega seotud toodetele 
langeb suur osa looduslike ressursside ja 
energia tarbimisest ühenduses. Lisaks on 
neil veel mitmeid teisi olulisi 
keskkonnamõjusid. Enamike ühenduse 
turul olevate tooteliikide puhul võib 
sarnase funktsiooni ja võimsuse juures 
täheldada oluliselt erinevaid 
keskkonnamõjusid. Säästva arengu huvides 
tuleb pidevalt tegeleda nende toodete poolt 
üldiselt põhjustatud keskkonnamõjude 
vähendamisega, eelkõige selgitades välja 
kahjulike keskkonnamõjude peamised 
allikad ja vältides keskkonnasaaste 
ülekandmist, eeldusel et seda on võimalik 
saavutada ilma üleliigsete kulutusteta.

(3) Enamike ühenduse turul olevate 
tooteliikide puhul võib sarnase funktsiooni 
ja võimsuse juures täheldada oluliselt 
erinevaid keskkonnamõjusid. Säästva 
arengu huvides tuleb pidevalt tegeleda 
nende toodete poolt üldiselt põhjustatud 
keskkonnamõjude vähendamisega, 
eelkõige selgitades välja kahjulike 
keskkonnamõjude peamised allikad ja 
vältides keskkonnasaaste ülekandmist, 
eeldusel et seda on võimalik saavutada 
ilma üleliigsete kulutusteta.

Or. en

Selgitus

Kui direktiivi kohaldamisala laiendatakse kõikide toodete hõlmamiseks – püüeldes nii 
energia- kui ka ressursitõhususe poole – järgneb sellele loomulikult kahe esimese lause 
kustutamine. 
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Muudatusettepanek 15
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiakasutamisega seotud toodetele 
langeb suur osa looduslike ressursside ja 
energia tarbimisest ühenduses. Lisaks on 
neil veel mitmeid teisi olulisi 
keskkonnamõjusid. Enamike ühenduse 
turul olevate tooteliikide puhul võib
sarnase funktsiooni ja võimsuse juures
täheldada oluliselt erinevaid 
keskkonnamõjusid. Säästva arengu huvides 
tuleb pidevalt tegeleda nende toodete poolt
üldiselt põhjustatud keskkonnamõjude 
vähendamisega, eelkõige selgitades välja
kahjulike keskkonnamõjude peamised 
allikad ja vältides keskkonnasaaste 
ülekandmist, eeldusel et seda on võimalik 
saavutada ilma üleliigsete kulutusteta.

(3) Energiakasutamisega seotud toodetele 
langeb suur osa looduslike ressursside ja 
energia tarbimisest ühenduses. Lisaks on 
neil veel jäätmete tekkimisest tulenev 
keskkonnamõju. Enamike ühenduse turul 
olevate tooteliikide puhul võib täheldada 
oluliselt erinevaid keskkonnamõjusid, mis 
tulenevad toodete tehnoloogia arengu 
astmest ja tootmise kogukulude 
erinevustest. Säästva arengu huvides tuleb 
tegeleda nende toodete poolt põhjustatud 
keskkonnamõjude vähendamisega, 
eelkõige selgitades välja nende mõjude 
peamised allikad, eeldusel et seda on
võimalik saavutada ilma üleliigsete 
kulutusteta.

Or. pl

Selgitus

Toote valmistamise kogukulud hõlmavad samuti keskkonnakulusid. Toote energiamahukus 
sõltub seevastu suures osas tehnoloogia arengu astmest. Mõlemad näitajad avaldavad 
keskkonnale otsest mõju.

Muudatusettepanek 16
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Paljudel energiakasutamisega 
seotud ja energiat mittekasutavatel 
toodetel on märkimisväärne parenduslik 
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potentsiaal vähendada keskkonnamõjusid 
ning saavutada parema disaini abil 
ressursside ja materjalide tõhus 
kasutamine.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskkonnasäästlike toodete 
kavandamine on ühenduse integreeritud 
tootepoliitika strateegia oluline komponent. 
Ennetava vahendina pakub toodete 
keskkonnasäästlik kavandamine tootjatele, 
tarbijatele ja üldsusele uusi konkreetseid 
võimalusi toodete 
keskkonnakaitsemeetmete optimeerimiseks 
ja samaaegselt nende kasutuskvaliteedi 
säilitamiseks.

4. Keskkonnasäästlike toodete 
kavandamine on ühenduse integreeritud 
tootepoliitika strateegia oluline komponent. 
Ennetava vahendina pakub toodete 
keskkonnasäästlik kavandamine tootjatele, 
tarbijatele ja üldsusele uusi konkreetseid 
võimalusi toodete 
keskkonnakaitsemeetmete optimeerimiseks 
ja samaaegselt nende kasutuskvaliteedi 
säilitamiseks. Kaaluda tuleks erinevaid 
võimalusi energia- ja ressursitõhususe 
suurendamiseks ning saaste piiramiseks, 
näiteks funktsionaalne mõtlemine 
(toodete muutmine teenusteks), 
digiteerimine info- ja sidetehnoloogia abil 
ning looduse jäljendamisel põhineva 
tehnoloogia arendamine (bioloogiline 
mimikri).

Or. en

Selgitus

Energia- ja ressursitõhususe märkimisväärne suurendamine nõuab, et hoolikalt kaalutaks 
kehtivaid ärimudeleid ning tootmise ja tarbimise korraldamist. Selle toimumise kohta on juba 
hulgaliselt näiteid. Üks näide on USA vaibatootja Interface. Selle tooteid renditakse, mitte ei 
müüda, mille tulemuseks on materjalikulu ja süsinikdioksiidi heitmete märkimisväärne 
vähenemine.
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Muudatusettepanek 18
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Keskkonnasäästlike toodete
kavandamine on ühenduse integreeritud 
tootepoliitika strateegia oluline komponent.
Ennetava vahendina pakub toodete
keskkonnasäästlik kavandamine tootjatele, 
tarbijatele ja üldsusele uusi konkreetseid 
võimalusi toodete
keskkonnakaitsemeetmete
optimeerimiseks ja samaaegselt nende 
kasutuskvaliteedi säilitamiseks.

(4) Keskkonnasäästlik kavandamine on 
ühenduse integreeritud tootepoliitika 
strateegia oluline komponent. Ennetava 
vahendina pakub keskkonnasäästlik 
kavandamine võimalusi ühenduse 
liikmesriikide majanduste keskkonnamõju 
vähendamiseks, toodete keskkonnakulude
optimeerimiseks ja samaaegselt nende
kasutuskvaliteedi säilitamiseks.

Or. pl

Selgitus

Keskkonnasäästliku kavandamise eesmärk on vähendada ühenduse liikmesriikide majanduste 
energiamahukust.

Muudatusettepanek 19
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Energiatõhususe parandamine – mille 
puhul üks käepärastest valikutest on 
elektrienergia efektiivsem lõpptarbimine –
on oluliseks panuseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamisega seonduvate eesmärkide 
saavutamiseks. Elektrienergia vajadus on 
energiakasutuse kõige kiiremini kasvav 
kategooria ja prognooside kohaselt kasvab 
see järgneva 20 – 30 aasta jooksul veelgi, 
kui nimetatud tendentsi piiramiseks ei 
rakendata poliitilisi meetmeid. Komisjoni 

(5) Ühenduse liikmesriikide majanduste 
energiamahukuse vähendamine on 
oluliseks panuseks keskkonnakaitsesse 
ühenduses ning imporditud tooraine 
kasutamise vähendamisega ka väljaspool 
ühendust. Elektrienergia vajadus on 
energiakasutuse kõige kiiremini kasvav 
kategooria ja prognooside kohaselt kasvab 
see järgneva 20 – 30 aasta jooksul veelgi.
Komisjoni koostatud Euroopa 
kliimamuutuste programmi kohaselt on 
võimalik saavutada energiatarbimise 
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koostatud Euroopa kliimamuutuste 
programmi kohaselt on võimalik saavutada 
energiatarbimise olulist vähendamist.
Kliimamuutus on üks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 
1600/2002/EÜ vastu võetud ühenduse 
kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi prioriteetidest. Energia 
kokkuhoid on kõige väiksemate 
kulutustega viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja impordisõltuvuse 
vähendamiseks. Seepärast tuleb nõudluse
osas võtta olulisi meetmeid ja seada olulisi 
eesmärke.

vähendamist ja tõhusamat 
energiatootmist, mis on keskkonnakaitse 
prioriteedid. Energia kokkuhoid on kõige 
väiksemate kulutustega viis 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
impordisõltuvuse vähendamiseks. 
Seepärast tuleb energianõudluse 
vähendamise osas võtta olulisi meetmeid 
ja seada olulisi eesmärke.

Or. pl

Selgitus

Ühenduse majanduste energiamahukuse vähendamine, tõstes samas energiatootmise 
efektiivsust, on tõhus keskkonnakaitse ja impordisõltuvuse vähendamise meede. 
Energiatarbimise suurenemine järgneva 20 – 30 aasta jooksul on vältimatu, olenemata 
energia kokkuhoiu valdkonnas tehtavatest jõupingutustest. Seepärast on majanduste 
energiamahukuse vähendamise kõrval kõige olulisem suurendada uute taastuvate 
energiaallikate kasutamist.

Muudatusettepanek 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Energiatõhususe parandamine – mille 
puhul üks käepärastest valikutest on 
elektrienergia efektiivsem lõpptarbimine –
on oluliseks panuseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega seonduvate eesmärkide 
saavutamiseks. Elektrienergia vajadus on 
energiakasutuse kõige kiiremini kasvav 
kategooria ja prognooside kohaselt kasvab 
see järgneva 20 – 30 aasta jooksul veelgi, 
kui nimetatud tendentsi piiramiseks ei 
rakendata poliitilisi meetmeid. Komisjoni 

(5) Energia- ja ressursitõhususe
parandamine – mille puhul üks 
käepärastest valikutest on elektrienergia 
efektiivsem lõpptarbimine – on oluliseks 
panuseks ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisega seonduvate 
eesmärkide saavutamiseks ning ka 
loodusvarade temaatilise strateegia 
eesmärkide täitmiseks. Elektrienergia 
vajadus on energiakasutuse kõige kiiremini 
kasvav kategooria ja prognooside kohaselt 
kasvab see järgneva 20 – 30 aasta jooksul 
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koostatud Euroopa kliimamuutuste 
programmi kohaselt on võimalik saavutada 
energiatarbimise olulist vähendamist. 
Kliimamuutus on üks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsusega nr 1600/2002/EÜ 
vastu võetud ühenduse kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi 
prioriteetidest1. Energia kokkuhoid on 
kõige väiksemate kulutustega viis 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
impordisõltuvuse vähendamiseks. 
Seepärast tuleb nõudluse osas võtta olulisi 
meetmeid ja seada olulisi eesmärke.

veelgi, kui nimetatud tendentsi piiramiseks 
ei rakendata poliitilisi meetmeid. 
Komisjoni koostatud Euroopa 
kliimamuutuste programmi kohaselt on 
võimalik saavutada energiatarbimise olulist 
vähendamist. Kliimamuutus on üks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 
nr 1600/2002/EÜ vastu võetud ühenduse 
kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi prioriteetidest1. Energia 
kokkuhoid on kõige väiksemate 
kulutustega viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja impordisõltuvuse 
vähendamiseks. Seepärast tuleb nõudluse 
osas võtta olulisi meetmeid ja seada olulisi 
eesmärke.

Vajadust suurema ressursitõhususe järele 
on esitatud arvukates teaduslikes 
aruannetes ning ka loodusvarade 
temaatilises strateegias.

Or. en

Selgitus

Viide loodusvarade temaatilisele strateegiale on oluline, kuna kõnealuses strateegias 
esitatakse peamised argumendid, miks ökodisaini direktiivi kohaldamisala peaks hõlmama 
enamat kui energiatõhusust.

Muudatusettepanek 21
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote olelusringi jooksul ilmnev 
keskkonnasaaste ning tekivad peamised 
kulutused.

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote olelusringi jooksul ilmnev 
keskkonnasaaste ning tekivad peamised 
kulutused. Funktsionaalsel lähenemisviisil 
on potentsiaali ressursitõhususe 
märkimisväärseks suurendamiseks 
paljudes tootevaldkondades.
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Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust. Funktsionaalsel mõtlemisel, millega põhimõtteliselt 
muudetakse tooted teenusteks, on suur potentsiaal paljudes tootevaldkondades.

Muudatusettepanek 22
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote olelusringi jooksul ilmnev 
keskkonnasaaste ning tekivad peamised 
kulutused.

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote energiamahukus ning tekivad 
peamised kulutused, sealhulgas 
keskkonnakulud.

Or. pl

Selgitus

Toote kulud sõltuvad otseselt toote energiamahukusest. Toote keskkonnakulude kogumahtu on 
võimalik hinnata juba väljatöötamise etapil.

Muudatusettepanek 23
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuleb luua ühtne raamistik, et 
määratleda ühenduse nõuded 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnasäästliku kavandamise osas 
eesmärgiga tagada vaba liikumine neile 
nõuetele vastavatele toodetele ja
vähendada nendest tulenevaid 

(7) Tuleb luua ühtne raamistik, et 
määratleda ühenduse nõuded 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnasäästliku kavandamise osas 
eesmärgiga vähendada nendest tulenevaid 
keskkonnamõjusid. Niisuguste nõuete 
määratlemisel tuleb arvestada ausa 
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keskkonnamõjusid. Niisuguste nõuete 
määratlemisel tuleb arvestada ausa 
konkurentsi ja rahvusvahelise kaubanduse 
põhimõtteid.

konkurentsi ja rahvusvahelise kaubanduse 
põhimõtteid.

Or. pl

Selgitus

Keskkonnasäästliku kavandamise peamine eesmärk tundub olevat energiakasutamisega 
seotud toodete üldise keskkonnamõju vähendamine. 

Muudatusettepanek 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
saavutada energiakasutamisega seotud 
toodete võimalike keskkonnamõjude 
vähendamisega keskkonnakaitse kõrge 
tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete 
tarbijatele ja teistele lõpptarbijatele. 
Säästev areng nõuab ka kavandatavate 
meetmete tervislike, ühiskondlike ja 
majanduslike mõjude mõistlikku 
arvestamist. Toodete suurem 
energiatõhusus aitab kaasa 
energiavarustuskindlusele, mis on 
omakorda terve majanduse ning seega 
säästva arengu üheks eelduseks.

(9) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
saavutada energiakasutamisega seotud 
toodete võimalike keskkonnamõjude 
vähendamisega keskkonnakaitse kõrge 
tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete 
tarbijatele ja teistele lõpptarbijatele. 
Säästev areng nõuab ka kavandatavate 
meetmete tervislike, ühiskondlike ja 
majanduslike mõjude mõistlikku 
arvestamist. Toodete suurem energia- ja 
ressursitõhusus aitab kaasa 
energiavarustuskindlusele ning vähendab 
nõudlust loodusvarade järele, mis on 
omakorda terve majanduse ning seega 
säästva arengu eeldusteks.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriik, kes peab 
keskkonnakaitsega seotud oluliste 
vajaduste tõttu vajalikuks säilitada 
siseriiklikke sätteid või kohaldatava 
rakendusmeetme võtmise järel 
ainuomaselt selles liikmesriigis ilmneva 
probleemi tõttu kehtestada 
keskkonnakaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke sätteid, võib seda teha, 
järgides EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimusi, mis 
näevad ette eelneva teatamise komisjonile 
ja kinnitamise komisjoni poolt.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 26
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriik, kes peab 
keskkonnakaitsega seotud oluliste 
vajaduste tõttu vajalikuks säilitada 
siseriiklikke sätteid või kohaldatava 
rakendusmeetme võtmise järel ainuomaselt 
selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu 
kehtestada keskkonnakaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke sätteid, võib seda teha, 
järgides EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimusi, mis 
näevad ette eelneva teatamise komisjonile 
ja kinnitamise komisjoni poolt.

(10) Liikmesriik, kes peab 
keskkonnakaitsega seotud oluliste 
vajaduste tõttu vajalikuks säilitada 
siseriiklikke sätteid või kohaldatava 
rakendusmeetme võtmise järel ainuomaselt 
selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu 
kehtestada keskkonnakaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke sätteid, võib seda teha, 
järgides EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimusi, mis 
näevad ette eelneva teatamise komisjonile 
ja kinnitamise komisjoni poolt, tingimusel 
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et ükski selline siseriiklik säte ei kahjusta 
siseturu toimimist või ühtlustamist.

Or. en

Selgitus

Ökodisaini direktiiviga ei tohiks ergutada liikmesriike võtma sõltumatuid meetmeid, mis 
häiriksid direktiivi ühtlustamiseesmärki või kahjustaksid siseturgu.

Muudatusettepanek 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Paremast kavandamisest tulenevate 
keskkonnaeeliste maksimeerimiseks võib 
osutuda vajalikuks teavitada tarbijaid 
energiakasutamisega seotud toodete 
tunnustest ja omadusest, mis on keskkonna
jaoks olulised, ning nõustada neid 
nimetatud toodete keskkonnasäästlikul 
kasutamisel.

(11) Paremast kavandamisest tulenevate 
keskkonnaeeliste maksimeerimiseks on 
ülimalt oluline teavitada tarbijaid toodete 
tunnustest ja omadusest, mis on keskkonna 
jaoks olulised, ning nõustada neid 
nimetatud toodete keskkonnasäästlikul 
kasutamisel.

Or. en

Selgitus

Tarbijate teavitamisel on keskne koht säästvas tootmises ja tarbimises. Poliitika saab olema 
tulemuslik üksnes siis, kui tarbijad on hästi teadlikud võimalikest valikutsest ning sellest, 
kuidas vastavaid pakutavaid tooteid ja teenuseid kasutada.



PE418.286v02-00 16/52 AM\766500ET.doc

ET

Muudatusettepanek 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Toetudes komisjoni teatisele 
tervikliku tootepoliitika kohta 
(KOM(2003)0302) peaks käesolev 
direktiiv edendama alternatiivseid 
ärimudeleid, mis suurendavad toodete ja 
teenuste keskkonnatoimet kogu nende 
olelusringi jooksul.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust.

Muudatusettepanek 29
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehkki ulatuslik samm 
keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkuse 
suunas on soovitatav, peaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine energiatõhususe 
suurendamise teel olema kuni tööplaani 
vastuvõtmiseni esmatähtis 
keskkonnaalane eesmärk.

(13) Energiamahukuse ja jäätmete 
tekkimise vähendamine toodete tootmise, 
tarbimise ja ringlussevõtu etapis peaksid
olema kuni tööplaani vastuvõtmiseni
esmatähtsad keskkonnaalased eesmärgid.

Or. pl

Selgitus

Parim ja tõhusaim viis keskkonna kaitsmiseks on vähendada toote energiamahukust 
olelusringi igal etapil. 
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Muudatusettepanek 30
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehkki ulatuslik samm keskkonnaalase 
tegevuse tulemuslikkuse suunas on 
soovitatav, peaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine energiatõhususe 
suurendamise teel olema kuni tööplaani 
vastuvõtmiseni esmatähtis keskkonnaalane 
eesmärk.

(13) Ehkki ulatuslik samm keskkonnaalase 
tegevuse tulemuslikkuse suunas on 
soovitatav, peaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine energiatõhususe 
suurendamise teel olema kuni tööplaani 
vastuvõtmiseni esmatähtis keskkonnaalane 
eesmärk. Toodete süsinikujälg tuleks võtta 
üldisesse kasutusse ja arvestada seda 
ökodisaini puhul.

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

Muudatusettepanek 31
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võib olla vajalik ja õigustatud 
kehtestada teatud toodetele või teatud 
keskkonda puudutavatele tunnustele 
kvantitatiivsed ökodisaini nõuded, et 
piirata toodetest tulenevaid 
keskkonnamõjusid miinimumini. 
Arvestades pakilist vajadust anda panus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli (UNFCCC) täitmisesse, ja ilma 

(14) Võib olla vajalik ja õigustatud 
kehtestada teatud toodetele või teatud 
keskkonda puudutavatele tunnustele 
kvantitatiivsed ökodisaini nõuded, et 
piirata toodetest tulenevaid 
keskkonnamõjusid miinimumini. 
Arvestades pakilist vajadust anda panus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli (UNFCCC) täitmisesse ning 
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et see piiraks käesolevas direktiivis 
toetatud integreeritud lähenemist, tuleks 
anda teatav prioriteet meetmetele, millel on 
suur potentsiaal vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid väheste 
kuludega. Nimetatud meetmed 
soodustavad ka ressursside säästvat 
kasutamist ning on oluliseks panuseks 
säästvate tootmis- ja tarbimisstruktuuride 
programmide kümneaastasesse 
raamistikku, mis võeti vastu 2002. aasta 
septembris maailma säästva arengu 
tippkohtumisel Johannesburgis.

ühenduse võetud kohustusse saavutada 20 
%-line energiatõhususe parandamine 
2020. aastaks, ja ilma et see piiraks 
käesolevas direktiivis toetatud integreeritud 
lähenemist, tuleks anda teatav prioriteet 
meetmetele, millel on suur potentsiaal 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väheste kuludega. Nimetatud 
meetmed soodustavad ka ressursside 
säästvat kasutamist ning on oluliseks 
panuseks säästvate tootmis- ja 
tarbimisstruktuuride programmide 
kümneaastasesse raamistikku, mis võeti 
vastu 2002. aasta septembris maailma 
säästva arengu tippkohtumisel 
Johannesburgis.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Prioriteediks peavad olema 
alternatiivsed lahendused nagu tööstuse 
enesereguleerimine, eeldusel et poliitilisi 
eesmärke saab nende abil saavutada 
eeldatavasti kiiremini või väiksemate 
kulutustega kui kohustuslike nõuete 
kehtestamisega. Seadusandlikud meetmed 
võivad osutuda vajalikuks, kui turujõud ei 
juhi arengut soovitud suunas või ei tee seda 
piisava kiirusega.

(17) Prioriteediks peavad olema 
alternatiivsed lahendused nagu tööstuse 
enesereguleerimine, eeldusel et poliitilisi 
eesmärke saab nende abil saavutada 
eeldatavasti kiiremini või väiksemate 
kulutustega kui kohustuslike nõuete 
kehtestamisega. Tööstussektoreid tuleks 
julgustada koostama eneseregulatsiooni 
ettepanekuid. Seadusandlikud meetmed 
tuleks kehtestada üksnes siis, kui turujõud 
ei juhi arengut soovitud suunas või ei tee 
seda piisava kiirusega. 

Or. en

Selgitus

Sektorisisene eneseregulatsioon võib olla energia- ja ressursitõhususe suurendamise 
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kulusäästlik viis. Julgustada tuleks tööstuse enda algatusi.

Muudatusettepanek 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Prioriteediks peavad olema 
alternatiivsed lahendused nagu tööstuse 
enesereguleerimine, eeldusel et poliitilisi 
eesmärke saab nende abil saavutada 
eeldatavasti kiiremini või väiksemate 
kulutustega kui kohustuslike nõuete 
kehtestamisega. Seadusandlikud meetmed 
võivad osutuda vajalikuks, kui turujõud ei 
juhi arengut soovitud suunas või ei tee seda 
piisava kiirusega.

(17) Prioriteediks peavad olema 
alternatiivsed lahendused nagu tööstuse 
enesereguleerimine, eeldusel et poliitilisi 
eesmärke saab nende abil saavutada 
eeldatavasti kiiremini või väiksemate 
kulutustega kui kohustuslike nõuete 
kehtestamisega. Tööstussektoreid tuleks 
julgustada koostama eneseregulatsiooni 
ettepanekuid. Seadusandlikud meetmed 
tuleks kehtestada üksnes siis, kui turujõud 
ei juhi arengut soovitud suunas või ei tee 
seda piisava kiirusega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada asjaolu, et paremale säästvusele 
suunatud edusamme on kõige tõenäolisemalt võimalik kiiresti saavutada vabatahtliku 
tegevuse abil. Energiakasutamisega seotud toodete sektorite suhtes, kus kas ei suudeta 
koostada eneseregulatsiooni meetmeid või eelistatakse seda mitte teha, rakendusmeetmed aja 
jooksul loomulikult kehtestatakse, kuid niisugune lähenemisviis ei tohiks tähendada seda, et 
muudes energiakasutamisega seotud sektorites olemasolevad ja kättesaadavad vabatahtlikud 
eneseregulatsioonimeetmed tuleks maha laita, vaid neid tuleks hoopis aktiivselt toetada.

Muudatusettepanek 34
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 
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ettevõtjates keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist.
Seda saaks lihtsustada, tehes nimetatud 
toodete säästualase teabe ulatuslikult 
kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks.

ettevõtjates ning väga väikestes 
äriühingutes keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist.
Seda saaks lihtsustada, tehes teabe 
ulatuslikult kättesaadavaks ja lihtsalt 
ligipääsetavaks, esitamata tarbetuid 
bürokraatlikke nõudmisi ja nõudmata 
täiendavaid kulutusi, mis on ökodisaini 
raames sätestatud eesmärkidega 
ebaproportsionaalsed, ning nähes ette 
pikad tähtajad sätete rakendamiseks.

Or. pl

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning väikesed äriühingud on õigusaktide muutmise 
suhtes eriti tundlikud, kuna sellega kaasnevad täiendavad kulutused ja bürokraatlik koorem. 
Kuna konkreetsed toetusmeetmed on kasulikud ja tõhusad, ei tohiks piirduda üksnes teabe 
kättesaadavaks tegemisega, sest see on VKEde jaoks kõigest esimene etapp uue keskkonnaga 
kohanemisel.

Muudatusettepanek 35
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Energiakasutamisega seotud tooted, 
mis täidavad käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmetes sätestatud ökodisaini 
nõudeid, peaksid kandma EÜ-
vastavusmärgist ja asjaomaseid andmeid, 
mis võimaldavad nende vaba liikumist 
siseturul. Rakendusmeetmete range 
täitmine on vajalik reguleeritud 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnamõjude vähendamise ja ausa 
konkurentsi tagamiseks.

(22) Energiakasutamisega seotud tooted, 
mis täidavad käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmetes sätestatud ökodisaini 
nõudeid, peaksid kandma EÜ-
vastavusmärgist ja asjaomaseid andmeid, 
mis võimaldavad nende vaba liikumist 
siseturul.

Or. pl
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Selgitus

Rakendusmeetmete range täitmine on vastuolus eneseregulatsiooni mehhanisme käsitlevates 
põhjendustes 17, 18 ja 19 sätestatud keskkonnasäästliku kavandamise eesmärkide 
saavutamise põhimõttega. 

Muudatusettepanek 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Energiakasutamisega seotud tooted , 
mis täidavad käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmetes sätestatud ökodisaini 
nõudeid, peaksid kandma EÜ-
vastavusmärgist ja asjaomaseid andmeid, 
mis võimaldavad nende vaba liikumist 
siseturul. Rakendusmeetmete range 
täitmine on vajalik reguleeritud 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnamõjude vähendamise ja ausa 
konkurentsi tagamiseks.

(22) Energiakasutamisega seotud tooted, 
mis täidavad käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmetes või eneseregulatsiooni 
meetmetes sätestatud ökodisaini nõudeid, 
peaksid kandma EÜ-vastavusmärgist ja 
asjaomaseid andmeid, mis võimaldavad 
nende vaba liikumist siseturul.
Rakendusmeetmete range täitmine on 
vajalik reguleeritud energiakasutamisega 
seotud toodete keskkonnamõjude 
vähendamise ja ausa konkurentsi 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Et sätestada heakskiidetud eneseregulatsiooni meetmete nõuetele vastavate toodete 
tunnustamine turul, mis on samaväärne tunnustamisega rakendusmeetmete alusel.

Muudatusettepanek 37
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Energiakasutamisega seotud tooted, 
mis täidavad käesoleva direktiivi

(22) Energiakasutamisega seotud energiat 
tarbivad tooted, mis täidavad käesoleva 
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rakendusmeetmetes sätestatud ökodisaini 
nõudeid, peaksid kandma EÜ-
vastavusmärgist ja asjaomaseid andmeid, 
mis võimaldavad nende vaba liikumist 
siseturul. Rakendusmeetmete range 
täitmine on vajalik reguleeritud 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnamõjude vähendamise ja ausa 
konkurentsi tagamiseks.

direktiivi rakendusmeetmetes sätestatud 
ökodisaini nõudeid, peaksid kandma EÜ-
vastavusmärgist ja asjaomaseid, eeskätt 
toote süsinikujälge käsitlevaid andmeid, 
mis võimaldavad nende vaba liikumist 
siseturul. Rakendusmeetmete range 
täitmine on vajalik reguleeritud 
energiakasutamisega seotud energiat 
tarbivate toodete keskkonnamõjude 
vähendamise ja ausa konkurentsi 
tagamiseks.

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

Muudatusettepanek 38
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Rakendusmeetmete ja oma tööplaani 
väljatöötamisel peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikide esindajatega 
ning huvitatud isikutega, kelle jaoks 
tooterühm on oluline; nende hulka 
kuuluvad teiste hulgas tööstus, sealhulgas 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ja käsitööndus, ametiühingud, hulgi- ja 
jaekaubandusega tegelevad ettevõtjad, 
importijad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijate ühingud.

(23) Rakendusmeetmete ja oma tööplaani 
väljatöötamisel peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikide esindajatega 
ning huvitatud isikutega, kelle jaoks toode 
või tooterühm on oluline; nende hulka 
kuuluvad teiste hulgas tööstus, sealhulgas 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ja käsitööndus, ametiühingud, hulgi- ja 
jaekaubandusega tegelevad ettevõtjad, 
importijad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijate ühingud.

Or. en
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Selgitus

Et luua rakendusmeetmete väljatöötamiseks side käesolevas direktiivis määratletud mõiste 
„toode” ja selliste tooterühmade vahel.

Muudatusettepanek 39
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui olemasolevad õigusaktid 
hõlmavad osa või kõiki käesolevas 
direktiivis esitatud nõudeid, peetakse 
esmatähtsaks olemasolevat reguleerivat 
raamistikku. 

Or. en

Selgitus

Õiguslooja peaks vältima segadust ja kattuvaid õigusakte. Mõnesid sektoreid reguleeritakse 
juba nõuetekohaselt konkreetsete õigusaktidega. Hiljuti vastuvõetud nn uues õigusraamistikus 
mainitud põhimõtete kohaselt tuleks esmalt kohaldada konkreetseid toodetega seotud 
õigusakte.

Muudatusettepanek 40
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Üksiktooted käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse ei kuulu.

Or. en

Selgitus

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
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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.

Muudatusettepanek 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv käsitleb nõudeid, 
mida peavad täitma rakendusmeetmete alla 
kuuluvad energiakasutamisega seotud 
tooted, et neid tohiks turule viia ja/või 
kasutusele võtta. See aitab kaasa säästvale 
arengule, tõstes energiatõhusust ja 
keskkonnakaitse taset, ning parandab 
samas energiavarustuskindlust.

2. Käesolev direktiiv käsitleb nõudeid, 
mida peavad täitma rakendusmeetmete alla 
kuuluvad energiakasutamisega seotud 
tooted, et neid tohiks turule viia ja/või 
kasutusele võtta. See aitab kaasa säästvale 
arengule, tõstes energia- ja 
ressursitõhusust ja keskkonnakaitse taset, 
ning parandab samas 
energiavarustuskindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Üksiktooted käesoleva direktiivi 
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kohaldamisalasse ei kuulu.

Or. de

Selgitus

Uus kaupade siseturu pakett hõlmab sätteid VKEde liigse koormamise vältimise kohta.
Määruses 765/2008/EÜ on sätestatud, et üksiktoodete ja väikesemahulise seeriatootmise 
jaoks tuleks lihtsustada vastavushindamismenetlustega seotud tehnilisi ja haldustingimusi.
Vastavushindamised tuleks ellu viia nii, et välditakse ettevõtjate liigset koormamist.

Muudatusettepanek 43
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva direktiivi sätted ei piira 
niisuguste ühenduse õigusaktide 
eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad 
keskkonnakaitsealaseid tehnilisi nõudeid.

Or. de

Selgitus

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung).
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.
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Muudatusettepanek 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
inimeste ja kaupade veoks ettenähtud 
transpordivahenditele.

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
inimeste ja kaupade veoks ettenähtud 
transpordivahenditele või ehitustoodetele.

Or. en

Selgitus

Vältida tuleks dubleerivaid õigusakte, mis käsitlevad ehitustooteid, sest ehitustoodete suhtes 
kohaldatakse keerukaid õigusakte, millega hõlmatakse peagi või on juba hõlmatud kõik 
ökodisainiga seotud aspektid:
 ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ (tulevane ehitustoodete määrus KOM(2008) 311, hetkel 

läbivaatamisel);
 ehitiste energiatõhusust käsitlev direktiiv 2002/91/EÜ (hetkel uuesti sõnastamisel);
 jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ.

Muudatusettepanek 45
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) energiakasutamisega seotud toode 
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup, 
millel on selle kasutamisajal mõju 
energiatarbimisele , mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus, 
või osa, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi rakendusalasse kuuluvasse 
energiakasutamisega seotud tootesse 
paigaldamiseks, ning mis on lõpptarbija 
jaoks turuleviidud ja/või kasutusele võetud 
üksikosana, mille keskkonnatoimet saab 
eraldi kontrollida;

1) „energiakasutamisega seotud toode”
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup,
millel on selle kasutamisajal mõju 
energiatarbimisele, mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus, 
või osa, millel on mõju 
energiakasutamisega seotud toote 
energiatarbimisele ja mis on ette nähtud 
käesoleva direktiivi rakendusalasse 
kuuluvasse energiakasutamisega seotud 
tootesse paigaldamiseks, ning mis on 
lõpptarbija jaoks turuleviidud ja/või 
kasutusele võetud üksikosana, mille 
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keskkonnatoimet saab eraldi kontrollida;

Or. en

Selgitus

Selgitus on vajalik vältimaks asjaolu, et käesoleva direktiivi nõuded hõlmavad osasid, mida 
kavatsetakse paigaldada energiakasutamisega seotud toodetesse ning mille tunnustel puudub 
mõju energiakasutamisega seotud toote energiatarbimisele. 

Enne direktiivi kohaldamisala laiendamist peaksid jõupingutused olema siiski suunatud 
erinevate regulatiivsete vahendite suurema integratsiooni saavutamisele ning kõnealuste 
vahendite vahelise sünergia kasutamisele, tagades samal ajal asjaolu, et kõik liikmesriigid 
rakendavad neid ühtselt. 

Muudatusettepanek 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) energiakasutamisega seotud toode 
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup, 
millel on selle kasutamisajal mõju 
energiatarbimisele , mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus, 
või osa, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi rakendusalasse kuuluvasse 
energiakasutamisega seotud tootesse
paigaldamiseks, ning mis on lõpptarbija 
jaoks turuleviidud ja/või kasutusele võetud 
üksikosana, mille keskkonnatoimet saab 
eraldi kontrollida;

1) energiakasutamisega seotud toode 
edaspidi „toode”) — mis tahes kaup, millel 
on selle kasutamisajal märkimisväärne
mõju energiatarbimisele, mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus, 
või osa, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi rakendusalasse kuuluvasse 
energiakasutamisega seotud tootesse 
paigaldamiseks, ning mis on lõpptarbija 
jaoks turuleviidud ja/või kasutusele võetud 
üksikosana, mille keskkonnatoimet saab 
eraldi kontrollida;

Or. de

Selgitus

Esildatud määratlus näib olevat liiga ebamäärane ning seda tuleks piiritleda nii, et direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluksid üksnes tooted, millel on märkimisväärne mõju 
energiatarbimisele. See on kooskõlas keskkonnatoime ja parandamise potentsiaali vahelise 
proportsionaalsuse tagamise põhieesmärgiga. 
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Muudatusettepanek 47
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) energiakasutamisega seotud toode 
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup , 
millel on selle kasutamisajal mõju 
energiatarbimisele , mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus, 
või osa, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi rakendusalasse kuuluvasse 
energiakasutamisega seotud tootesse 
paigaldamiseks, ning mis on lõpptarbija
jaoks turuleviidud ja/või kasutusele võetud 
üksikosana, mille keskkonnatoimet saab 
eraldi kontrollida;

1) „energiakasutamisega seotud toode” 
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup, mille 
energiakasutust tootmisprotsessi ajal saab 
välja arvutada ja/või millel on selle 
kasutamisajal mõju energiatarbimisele, mis 
viiakse turule ja/või võetakse kasutusele
Euroopa Liidus, või osa, mis on ette nähtud 
käesoleva direktiivi rakendusalasse 
kuuluvasse energiakasutamisega seotud 
tootesse paigaldamiseks, ning mis on 
lõpptarbija jaoks turuleviidud ja/või 
kasutusele võetud üksikosana, mille 
keskkonnatoimet saab eraldi kontrollida;

Or. en

Selgitus

Kaasata tuleks ka energiakasutus tootmisprotsessi ajal.

Muudatusettepanek 48
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „keskkonnamõju” – keskkonna mis 
tahes muutus, mis on täielikult või osaliselt 
põhjustatud toote poolt selle olelusringi 
jooksul;

12. „keskkonnamõju” – keskkonna mis 
tahes prognoositav või määratletav
muutus, mis on täielikult või osaliselt 
põhjustatud toote valmistamisest, 
kasutamisest ja kõrvaldamisest selle 
olelusringi jooksul;

Or. pl
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Selgitus

Muutustega, millest me teadlikud ei ole, ei saa kaasneda asjakohaste meetmete võtmine. Toote 
olelusring hõlmab mitut etappi, meetmeid tuleks võtta eelkõige kasutamise etapis. Kuna 
keskkonnasäästliku kavandamise eesmärke tuleb järgida juba toote kavandamise etapis, on 
loogiline, et neid peetakse silmas kogu toote olelusringi puhul.

Muudatusettepanek 49
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) „märkimisväärne keskkonnamõju” 
– keskkonnamõju, mis on põhjustatud 
toote poolt, mis vastab kõikidele artikli 15 
lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele;

Or. en

Selgitus

Et selgitada, mida mõeldakse nn märkimisväärse keskkonnamõju all.

Muudatusettepanek 50
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „olelusring” – toote eksistentsi jooksul 
üksteisele järgnevate ja üksteisega seotud 
etappide kogum alates tooraine 
töötlemisest kuni lõpliku kõrvaldamiseni;

13) „olelusring” – toote eksistentsi jooksul 
üksteisele järgnevate ja üksteisega seotud 
etappide kogum alates tooraine 
töötlemisest kuni lõpliku kõrvaldamiseni 
või korduskasutuseni või ringlussevõtuni;

Or. en
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Selgitus

Nn hällist hauani mõistet tuleks muuta. Väga sageli on võimalik kasuliku tööea ületanud 
tooteid uuesti töökorda seada ja/või ringlusse võtta, et kasutada neid uutes toodetes.

Muudatusettepanek 51
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „olelusring” – toote eksistentsi jooksul 
üksteisele järgnevate ja üksteisega seotud 
etappide kogum alates tooraine 
töötlemisest kuni lõpliku kõrvaldamiseni;

13) „olelusring” – toote eksistentsi jooksul 
üksteisele järgnevate ja üksteisega seotud 
etappide kogum, mis hõlmab
energiakasutust ja tooraine töötlemist
tootmisprotsessis, energiakasutust 
transpordi ja turustamise ajal ning 
kasutusetapis, võimalikku korduskasutust 
või ringlussevõttu ning energiavõidu 
energiakasutust lõplikul kõrvaldamisel;

Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et sellega on hõlmatud ka energiakasutus, nagu ka tootmisprotsess, 
transport/turustus ja korduskasutus/ringlussevõtt.

Muudatusettepanek 52
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. „energia taaskasutamine” –
põlevjäätmete kasutamine energia 
saamiseks otsese põletamise teel koos 
muude jäätmetega või neist eraldi, mille 
puhul eraldub soojusenergia;

välja jäetud

Or. pl
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 53
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. „energia taaskasutamine” –
põlevjäätmete kasutamine energia 
saamiseks otsese põletamise teel koos 
muude jäätmetega või neist eraldi, mille 
puhul eraldub soojusenergia;

16. „energia osaline taaskasutamine 
põletamisel” – põlevjäätmete ringlussevõtt
otsese põletamise teel koos muude 
jäätmetega või neist eraldi, mille puhul 
taaskasutatakse energia osaliselt 
soojusenergia kujul;

Or. pl

Selgitus

Asju tuleb nimetada õige nimega. Jäätmete põletamist ei saa pidada energia taaskasutamise 
viisiks, kuna tegu on üksnes jäätmete ümbertöötlemisega, millega kaasneb pealegi suur 
keskkonnarisk. Jäätmete põletamisel vabaneva energia taaskasutamisega kaasneb vältimatult 
eralduvate suitsugaaside toksilisuse suurenemine gaaside toksiliste koostisosade sekundaarse 
sünteesi tõttu, mille tingib temperatuuri alanemine soojuse kogumisel. 
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Muudatusettepanek 54
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20) „ökoloogiline profiil” – vastavalt 
asjaomastele rakendusmeetmetele toote 
suhtes kogu olelusringi jooksul kohaldatav 
kirjeldus sisenditest ja väljunditest (nagu 
materjalid, heitmed ja jäätmed), mis on 
keskkonnamõju seisukohast olulised ja 
väljendatavad mõõdetavates füüsikalistes 
suurustes;

20) „ökoloogiline profiil” – vastavalt 
asjaomastele rakendusmeetmetele energiat 
tarbiva toote suhtes kogu olelusringi 
jooksul kohaldatav kirjeldus sisenditest ja 
väljunditest (nagu materjalid, heitmed ja 
jäätmed), mis on keskkonnamõju 
seisukohast olulised ja väljendatavad 
mõõdetavates füüsikalistes suurustes, 
sealhulgas süsinikujälg;

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

  

Muudatusettepanek 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21) „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides;

21) „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote kogu olelusringi jooksul 
keskkonnale avaldatava üldise mõju 
parandamiseks tehtud jõupingutuste 
tulemus, mis on kirjas tehnilistes 
dokumentides;

Or. en
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Selgitus

Oluline on rõhutada, et kõik toote keskkonnatoime hindamised peavad tuginema 
olelusringipõhisele lähenemisele.

Muudatusettepanek 56
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. „toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides;

21. „toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides ning kujutab 
endast toote keskkonnamõju tõelist 
vähendamist olelusringi mõnel või 
kõikidel etappidel;

Or. pl

Selgitus

Toote keskkonnatoime ei saa hõlmata üksnes toote tehnilisi dokumente, vaid sellega peab 
kaasnema tõeline kasu keskkonnale. Vastasel juhul on tegu vaid sõnakõlksuga ning tehtud 
jõupingutustega suurenevad keskkonnakulud võrreldes tootele kulutatud kogusummaga.

Muudatusettepanek 57
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21) „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides;

21) „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote kogu olelusringi jooksul 
keskkonnale avaldatava üldise mõju 
parandamiseks tehtud jõupingutuste 
tulemus, mis on kirjas tehnilistes 
dokumentides;

Or. en
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Selgitus

CEFIC toetab asjaolu, et kaasataks vajadus võtta keskkonnatoime hindamisel arvesse kogu 
olelusringi.

Muudatusettepanek 58
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. „keskkonnatoime parandamine” – toote 
keskkonnatoime parandamise protsess, 
mis hõlmab mitmeid tootepõlvkondi, kuigi 
mitte kõiki keskkonnaaspekte ühekorraga;

22. „keskkonnatoime parandamine” – toote 
keskkonnamõju vähendamise pidev 
tendents, mis hõlmab mitmeid 
tootepõlvkondi, kuigi mitte kõiki 
keskkonnaaspekte ühekorraga;

Or. pl

Selgitus

Keskkonnatoime parandamine ei tohi olla bürokraatlik väljend, mis seisneb tehniliste 
dokumentide muutmises, vaid sellega peab kaasnema tõeline ja mõõdetav toote kahjuliku 
keskkonnamõju vähendamine.

Muudatusettepanek 59
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teha kindlaks toote üldine süsinikujälg, 
kui toode viiakse turule või võetakse 
kasutusele Euroopa Liidus. 

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
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vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

  

Muudatusettepanek 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne turuleviimist ja/või kasutuselevõttu 
tuleb rakendusmeetmega reguleeritud 
tootele kinnitada EÜ-vastavusmärgis ja 
toote kohta tuleb väljastada 
vastavusdeklaratsioon, millega tootja või 
tema volitatud esindaja kinnitab, et toode 
vastab kohaldatava rakendusmeetme 
kõigile asjakohastele sätetele.

1. Enne turuleviimist ja/või kasutuselevõttu 
tuleb rakendusmeetmega või 
eneseregulatsiooni meetmetega
reguleeritud tootele kinnitada EÜ-
vastavusmärgis ja toote kohta tuleb 
väljastada vastavusdeklaratsioon, millega 
tootja või tema volitatud esindaja kinnitab, 
et toode vastab kohaldatava 
rakendusmeetme kõigile asjakohastele 
sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 61
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne turuleviimist ja/või kasutuselevõttu 
tuleb rakendusmeetmega reguleeritud 
tootele kinnitada EÜ-vastavusmärgis ja 
toote kohta tuleb väljastada 
vastavusdeklaratsioon, millega tootja või 
tema volitatud esindaja kinnitab, et toode 
vastab kohaldatava rakendusmeetme 
kõigile asjakohastele sätetele.

1. Enne turuleviimist ja/või kasutuselevõttu 
tuleb rakendusmeetmega või 
eneseregulatsiooni meetmetega
reguleeritud tootele kinnitada EÜ-
vastavusmärgis ja toote kohta tuleb 
väljastada vastavusdeklaratsioon, millega 
tootja või tema volitatud esindaja kinnitab, 
et toode vastab kohaldatava 
rakendusmeetme kõigile asjakohastele 
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sätetele.

Or. en

Selgitus

Et see vastaks eespool esildatud muudatusettepanekule 2.

Muudatusettepanek 62
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6
Vaba liikumine

välja jäetud

1. Liikmesriigid ei tohi asjaomase 
kohaldatava rakendusmeetme raames 
enda territooriumil keelata, piirata ega 
takistada toote turuleviimist ja/või 
kasutuselevõttu, tuginedes I lisa 1. osas 
nimetatud ökodisaini parameetritele 
vastavatele ökodisaini nõuetele, mis on 
reguleeritud asjaomase 
rakendusmeetmega, kui toode vastab 
kõigile kohaldatava rakendusmeetme 
asjakohastele sätetele ja kannab artiklis 5 
nimetatud EÜ-vastavusmärgist.
2. Liikmesriigid ei tohi I lisa 1. osas 
nimetatud ökodisaini parameetritele 
vastavatele ökodisaini nõuetele tuginedes 
keelata, piirata või takistada enda 
territooriumil artiklis 5 nimetatud EÜ-
vastavusmärgist kandva toote , mille 
suhtes kehtiv rakendusmeede näeb ette, et 
ökodisaini nõue pole vajalik, turuleviimist 
ja/või kasutuselevõttu.
3. Liikmesriigid ei takista kohaldatava 
rakendusmeetme sätetele mittevastavate 
toodete esitlemist messidel, näitustel, 
esitlustel ja analoogsetel üritustel, kui on 
olemas nähtav viide sellele, et nimetatud 
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tooted viiakse turule ja/või võetakse 
kasutusele alles siis, kui vastavus on 
saavutatud.

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

  

Muudatusettepanek 63
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, eriti 
toetusvõrkude ja struktuuride 
tugevdamisega, et nad julgustavad 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
ja väga väikeseid äriühinguid rakendama
keskkonnasõbralikku suhtumist juba 
toodete kavandamisel ja end kohandama 
tulevastele Euroopa õigusaktidele.

3. Liikmesriigid tagavad, et nad 
julgustavad väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid ja väga väikeseid 
äriühinguid rakendama keskkonnakaitse 
põhimõtteid juba toodete kavandamisel ja 
end kohandama tulevastele Euroopa 
õigusaktidele.

Or. pl

Selgitus

Kui soovitakse saavutada ökodisaini nõuete täitmine, tuleb nõuded täpselt sõnastada. 
Keskkonnakaitse põhimõtetest kinnipidamine tähendab toote kõikide keskkonnakulude 
vähendamist olelusringi igal etapil.
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Muudatusettepanek 64
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid pakuvad väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning 
väga väikestele äriühingutele ökodisaini 
nõuete kohase teabe osas vajalikku abi. 
Nimetatud nõuetega ei tohi kaasneda 
ökodisaini eesmärkidega 
ebaproportsionaalsete koormiste 
kehtestamine. Liikmesriigid võivad 
vajaduse korral tühistada ajutiselt 
teatavad eriti koormavad nõuded, mis on 
seotud nimetatud eesmärkide 
saavutamisega.

Or. pl

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning väga väikesed äriühingud on õigusaktide 
muutmise suhtes eriti tundlikud, kuna sellega kaasnevad täiendavad kulutused ja bürokraatlik 
koorem. Kuna konkreetsed toetusmeetmed on kasulikud ja tõhusad, ei tohiks piirduda üksnes 
teabe kättesaadavaks tegemisega, sest see on kõigest esimene etapp uue keskkonnaga 
kohanemisel. 

Muudatusettepanek 65
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tootel peab olema märkimisväärne
potentsiaal keskkonnatoime parandamiseks 
ilma liigsete kuludeta, arvestades eriti 
järgnevat:

c) tootel peab olema tehniliselt teostatav ja 
majanduslikult põhjendatud, olelusringi 
kuluanalüüsil põhinev potentsiaal 
keskkonnatoime parandamiseks ilma 
liigsete kuludeta, arvestades eriti järgnevat:
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Or. en

Selgitus

Kuluanalüüs peaks põhinema toote täielikul olelusringil.

Muudatusettepanek 66
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollib toote olelusringi ja kõiki selle 
olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust. Keskkonnaaspektide ja 
nende parandamise teostatavuse analüüsi 
ulatus peab olema proportsionaalne nende 
olulisusega. Ökodisaini nõuete
vastuvõtmine toote oluliste 
keskkonnaaspektide kohta ei tohi liigselt
viibida ebakindluse tõttu teiste aspektide 
osas;

a) kontrollib energiat tarbiva
toote olelusringi ja kõiki selle olulisi 
keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust ja üldist süsinikujälge.
Keskkonnaaspektide ja nende parandamise 
teostatavuse analüüsi ulatus peab olema 
proportsionaalne nende olulisusega. 
Ökodisaini nõuete vastuvõtmine energiat 
tarbiva toote oluliste keskkonnaaspektide 
kohta ei tohi liigselt viibida ebakindluse 
tõttu teiste aspektide osas;

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

Muudatusettepanek 67
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollib toote olelusringi ja kõiki selle a) kontrollib toote olelusringi, kaasa 
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olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust. Keskkonnaaspektide ja 
nende parandamise teostatavuse analüüsi 
ulatus peab olema proportsionaalne nende 
olulisusega. Ökodisaini nõuete 
vastuvõtmine toote oluliste 
keskkonnaaspektide kohta ei tohi liigselt 
viibida ebakindluse tõttu teiste aspektide 
osas;

arvatud tootmisprotsessi, ja kõiki selle 
olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energia- ja ressursitõhusust. 
Keskkonnaaspektide ja nende parandamise 
teostatavuse analüüsi ulatus peab olema 
proportsionaalne nende olulisusega.

Or. en

Selgitus

Kaasata tuleks ka energiakasutus tootmisprotsessi ajal.

Muudatusettepanek 68
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollib toote olelusringi ja kõiki selle 
olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust. Keskkonnaaspektide ja 
nende parandamise teostatavuse analüüsi 
ulatus peab olema proportsionaalne nende 
olulisusega. Ökodisaini nõuete 
vastuvõtmine toote oluliste 
keskkonnaaspektide kohta ei tohi liigselt 
viibida ebakindluse tõttu teiste aspektide 
osas;

a) kontrollib toote olelusringi ja kõiki selle 
olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energia- ja ressursitõhusust. 
Keskkonnaaspektide ja nende parandamise 
teostatavuse analüüsi ulatus peab olema 
proportsionaalne nende olulisusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teostab hindamist mille käigus 
kontrollitakse mõjusid keskkonnale, 
tarbijatele ja tootjatele, sealhulgas 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele, konkurentsivõime, sealhulgas 
ühenduseväliste turgude, innovatsiooni, 
turule juurdepääsu ning kulude ja saadava 
kasu osas;

b) teostab hindamist mille käigus 
kontrollitakse mõjusid keskkonnale, 
tarbijatele ja tootjatele, sealhulgas 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele ning väga väikestele 
äriühingutele, konkurentsivõime, 
sealhulgas ühenduseväliste turgude, 
innovatsiooni, turule juurdepääsu ning 
kulude ja saadava kasu osas;

Or. pl

Selgitus

Preambulis sätestatud eesmärke ei tohiks jätta välja keskkonnasäästliku kavandamise 
eesmärkide saavutamist käsitlevatest sätetest. Ühenduse majandus toetub samuti väikestele ja 
keskmise suurusega ning väga väikeste äriühingute tegevusele, nende huve ei tohi jätta
tähelepanuta õigusaktide sätete koostamisel. 

Muudatusettepanek 70
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) määrab rakendustähtaja(d), astmelised 
meetmed või üleminekumeetmed või -
perioodid ja arvestab seejuures võimalikke 
mõjusid väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele või spetsiifilistele, peamiselt 
väikeste ja keskmise suurustega ettevõtjate 
poolt toodetavatele tooterühmadele.

f) määrab rakendustähtaja(d), astmelised 
meetmed või üleminekumeetmed või -
perioodid ja arvestab seejuures võimalikke 
mõjusid väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning väga väikestele 
äriühingutele või spetsiifilistele, peamiselt 
väikeste ja keskmise suurustega ettevõtjate 
ning väga väikeste äriühingute poolt 
toodetavatele tooterühmadele.

Or. pl
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Selgitus

Preambulis sätestatud eesmärke ei tohiks jätta välja keskkonnasäästliku kavandamise 
eesmärkide saavutamist käsitlevatest sätetest. Ühenduse majandus toetub samuti väikestele ja 
keskmise suurusega ning väga väikeste äriühingute tegevusele, nende huve ei tohi jätta 
tähelepanuta õigusaktide sätete koostamisel. 

Muudatusettepanek 71
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 6. juuliks 
2007 tööplaani, mis tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 ja seejärel iga kolme 
aasta järel ettepaneku tööplaani kohta, 
milles võetakse arvesse kohaldamisala 
laiendamist energiakasutamisega seotud 
toodetele ning mis tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Tööplaan sisaldab järgneva kolme aasta 
jaoks tooterühmade mittetäieliku loetelu, 
mida käsitletakse rakendusmeetmete 
kehtestamisel esmatähtsatena.

Tööplaani ettepanek sisaldab järgneva 
kolme aasta jaoks tooterühmade täielikku
loetelu, mida käsitletakse 
rakendusmeetmete kehtestamisel 
esmatähtsatena.

Komisjon muudab tööplaani regulaarselt 
pärast konsulteerimist 
nõuandefoorumiga.

Tööplaani ettepanek esitatakse 
läbivaatamiseks Euroopa Parlamendile. 
Euroopa Parlament kontrollib igat 
üksikut tooterühma eraldi. Lõplik 
tööplaan hõlmab üksnes tooterühmi, 
millele Euroopa Parlament on andnud 
oma nõusoleku. Muid tooterühmi 
komisjon rakendusmeetmete kehtestamise 
osas käsitleda ei tohiks. Need võidakse 
esitada uuesti Euroopa Parlamendile selle 
nõusoleku saamiseks uues tööplaani 
ettepanekus.

Or. de
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 72
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik ning esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 6. juuliks 
2007 tööplaani, mis tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 6. juuliks 
2010 tööplaani, mis tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Plaan hõlmab loetelu esmatähtsatest 
energiakasutamisega seotud toodetest 
(näiteks ehitustooted ja pesuvahendid) 
ning vett tarbivatest toodetest, mida tuleb 
reguleerida enne 2012. aastat, ning 
loetelu põhineb nende keskkonnamõjul ja 
kogu toote olelusringi hõlmavate 
potentsiaalsete parenduste ulatusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. 2011. aastaks töötab komisjon välja 
metoodika rakendusmeetmete 
koostamiseks ja prioriteetide määramise 
protsessi lihtsustamiseks energiat 
mittekasutavate toodete osas, sealhulgas 
vett tarbivad tooted, tekstiilmaterjalid, 
mööbel, ehitustooted ja pesuvahendid.

Or. en

Selgitus

Praegust rakendusmeetmete väljatöötamise metoodikat tuleb kohandada, et käsitleda energiat 
mittekasutavaid tooteid.

Muudatusettepanek 74
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusmeetmed nendele toodetele, mis 
on ECCPs klassifitseeritud toodetena, mis 
omavad kõrget potentsiaali 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks väikeste kuludega, nagu 
kütteseadmed ja veeboilerid, elektrimootori 
süsteemid, valgustus nii koduses tarbimises 
kui teenindussektoris, kodumasinad, 
kontoriseadmed nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, olmeelektroonika ning 
kütte- ventilatsiooni ja kliimaseadmed,

– rakendusmeetmed nendele toodetele või 
tooterühmadele, mis on ECCPs 
klassifitseeritud toodetena, mis omavad 
kõrget potentsiaali kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks väikeste 
kuludega, nagu kütteseadmed ja 
veeboilerid, elektrimootori süsteemid, 
valgustus nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, kodumasinad, 
kontoriseadmed nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, olmeelektroonika ning 
kütte- ventilatsiooni ja kliimaseadmed,

Or. en
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Selgitus

Et see vastaks eespool esildatud muudatusettepanekule põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et ta jälgib oma tegevuses 
iga rakendusmeetme puhul liikmesriikide 
ja kõikide oluliste kõnealuse 
toote/tooterühmaga seotud huvitatud 
isikute, nagu tööstuse, sealhulgas väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja 
jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, 
importijate, 
keskkonnakaitseorganisatsioonide ja 
tarbijarühmade esindajate tasakaalustatud 
kaasamist. Antud osapooled aitavad 
eelkõige kaasa rakendusmeetmete 
määratlemisele ja läbivaatamisele, 
kehtestatud turujärelevalvemehhanismide 
mõjususe uurimisele ja vabatahtlike 
kokkulepete ning teiste eneseregulatsiooni 
meetmete hindamisele. Nimetatud 
osapooled kohtuvad nõuandefoorumil. 
Komisjon määrab kindlaks nimetatud 
foorumi töökorra.

Komisjon tagab, et ta jälgib oma tegevuses 
iga rakendusmeetme puhul liikmesriikide 
ja kõikide oluliste kõnealuse 
toote/tooterühmaga seotud huvitatud 
isikute, nagu tööstuse, sealhulgas väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja 
jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, 
importijate, 
keskkonnakaitseorganisatsioonide ja 
tarbijarühmade esindajate tasakaalustatud 
kaasamist. Antud osapooled aitavad 
eelkõige kaasa rakendusmeetmete ja 
niisuguste asjaomaste täiendavate 
meetmete määratlemisele ja 
läbivaatamisele, mille eesmärk on toodete 
keskkonnatoime ergutamine kogu nende 
olelusringi jooksul, näiteks alternatiivsete 
ärimudelite edendamine, kehtestatud 
turujärelevalvemehhanismide mõjususe 
uurimisele ja vabatahtlike kokkulepete 
ning teiste eneseregulatsiooni meetmete 
hindamisele. Nimetatud osapooled 
kohtuvad nõuandefoorumil. Komisjon 
määrab kindlaks nimetatud foorumi 
töökorra.

Or. en

Selgitus

Nõuandefoorum peaks püüdlema võimalikult ulatusliku dialoogi poole.
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Muudatusettepanek 76
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad , mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Ettenähtud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, 
võttes arvesse mittevastavuse ulatust ja 
ühenduse turule lastud nõuetele 
mittevastavate toodete arvu. Liikmesriigid 
teatavad nendest sätetest komisjonile 
hiljemalt artikli 23 lõikes 1 määratud 
kuupäevaks ja annavad viivitamata teada 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Ettenähtud karistused peavad olema
proportsionaalsed tootega tekkivate 
riskide puudumisega, kuid samas tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad, võttes 
arvesse mittevastavuse ulatust ja ühenduse 
turule lastud nõuetele mittevastavate 
toodete arvu. Liikmesriigid teatavad 
nendest sätetest komisjonile hiljemalt 
artikli 23 lõikes 1 määratud kuupäevaks ja 
annavad viivitamata teada kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Or. pl

Selgitus

Erinevalt teistest õigusaktidest, mille peamine eesmärk on kaitsta tarbijaid potentsiaalselt 
ohtlike toodete turuletoomisega tekkivate riskide eest, peavad ökodisaini direktiivi eesmärkide 
täitmisel kohaldatavad karistused väljendama tekkivate riskide puudumist direktiivi 
eesmärkide mittesaavutamise korral. Karistus peab olema proportsionaalne tekkivate 
riskidega.

Muudatusettepanek 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi direktiivi kohaldamisala laiendamise 
asjakohasuse energiat mittekasutavatele 

Hiljemalt aastaks 2015 vaatab komisjon 
läbi direktiivi ja selle rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
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toodetele, direktiivi rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

Or. de

Selgitus

Enne kohaldamisala täiendava laiendamise üle järelemõtlemist on vajalik direktiiv kui selline 
läbi vaadata. Kõnealuse direktiivi rakendamise osas puuduvad seni veel kogemused. Teave 
tootjate ökodisaini nõuete alaste kogemuste ja nende turgudele avalduva mõju kohta saab 
olema kättesaadav alles mõne aasta pärast. Kuni direktiivi toimimist ja tulemuslikkust ei ole 
tegelikkuses testitud, on kohaldamisala mis tahes täiendav laiendamine ennatlik.

Muudatusettepanek 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi direktiivi kohaldamisala laiendamise 
asjakohasuse energiat mittekasutavatele 
toodetele , direktiivi rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi direktiivi ja selle rakendusmeetmete 
tõhususe, pöörates erilist tähelepanu 
toodete kogu olelusringile, kaasa arvatud 
ressursside säästev majandamine ning 
korduskasutuse ja ringlussevõtu 
edendamine, samuti rakendusmeetmete 
läve, turu järelevalvemehhanismide ja 
võimalike käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete – kaasa 
arvatud alternatiivsete ärimudelite 
edendamine keskkonnatoime toetamiseks 
toodete kogu olelusringi jooksul, näiteks 
funktsionaalse mõtlemise, digiteerimise ja 
bioloogilise mimikri kasutamine –
tõhususe, olles konsulteerinud eespool
nimetatud aruandefoorumiga, ja esitab 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule – kui 
see on asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks. 

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust.

Muudatusettepanek 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) korduskasutus või taaskasutamine;

Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et mõiste hõlmab korduskasutust ja taaskasutamist.

Muudatusettepanek 80
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – punkt 1.2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) süsinikujälg.

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
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edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

Muudatusettepanek 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ainete kasutamine, mis on nõukogu 27. 
juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ 
ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, 
tähenduses tervist ja/või keskkonda 
kahjustavad ning mille märgistamine ja 
kasutamine on muu hulgas reguleeritud 
selliste direktiividega nagu 76/769/EMÜ 
või 2002/95/EÜ;

d) ainete kasutamine, mis vastavad 
määruse 1907/2006/EÜ (REACH) artiklis 
57 esitatud kriteeriumidele ja on 
määratletud kõnealuse määruse artikli 59 
lõike 1 kohaselt ning mille märgistamine ja 
kasutamine on muu hulgas reguleeritud 
selliste direktiividega nagu 76/769/EMÜ 
või 2002/95/EÜ;

Or. en

Selgitus

Kemikaalide ohutu kasutamine on korraldatud REACHi (määrus 1907/2006/EÜ) sätetega. 
See määrus on kõige laiahaardelisem ja nõudlikum kemikaalipoliitika vahend maailmas. Selle 
esmane eesmärk on parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitset riskide eest, mida võivad 
tekitada kemikaalidega seotud ohud. Kaaluda võib aineid, mis on väga murettekitavad. 
Ökodisaini ettepanekus sisalduvaid meetmeid, mis dubleerivad REACH määruse sätteid, ei 
vasta nendele sätetele või on nendega vastuolus, tuleb siiski vältida. 

Muudatusettepanek 82
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 2. osa – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toote süsinikujälg vähemalt siis, kui 
toode viiakse turule või võetakse 
kasutusele Euroopa Liidus.

Or. fr
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Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.

Muudatusettepanek 83
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 3. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toote tootjad on kohustatud teostama 
toote kogu olelusringi osas toote mudeli 
analüüsi, mis on suunatud eelkõige 
rakendusmeetmes sätestatud toote 
kavandamisega oluliselt mõjutatavatele 
keskkonnaaspektidele ja tugineb realistlikel 
eeldustel toote tavapäraste 
kasutustingimuste ja kasutuseesmärkide 
kohta. Teiste keskkonnaaspektide uurimine 
on vabatahtlik.

1. Energiat tarbiva toote tootjad on 
kohustatud teostama energiat tarbiva toote 
kogu olelusringi osas toote mudeli 
analüüsi, mis on suunatud eelkõige 
rakendusmeetmes sätestatud toote 
kavandamisega oluliselt mõjutatavatele
keskkonnaaspektidele ja tugineb realistlikel 
eeldustel toote tavapäraste 
kasutustingimuste ja kasutuseesmärkide 
kohta ning süsinikujäljel. Teiste 
keskkonnaaspektide uurimine on 
vabatahtlik.

Or. fr

Selgitus

On selge, et ainult energiatarbimise tõhusus ei ole piisav selleks, et edendada tavasid, mis 
vähendavad kasvuhoonegaaside koguseid. Nüüd tuleks arvesse võtta toodete üldist 
süsinikujälge ning ka teavitada kasutajaid sellest jäljest toote kõigis olelusringi etappides, et 
edendada tooteid, millel on kliimamuutusele väike mõju.
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Muudatusettepanek 84
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. ALGATUSE KOOSKÕLA 9. POLIITIKA JÄRJEPIDEVUS:

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et pealkiri on kooskõlas käesoleva punkti tähendusega.

Muudatusettepanek 85
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. TOOTESEKTORI KATVUS

Eneseregulatsiooni meetmeid ei peeta 
tavapäraselt käesolevas lisas sätestatud 
kriteeriumidele vastavateks, kui toote või 
tooterühma toodangu mahu osakaal ELis 
ei ole 75 % või enam.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et mis tahes ettepanek eneseregulatsiooni meetmete võtmiseks on piisavalt 
representatiivne toote või tooterühma osas, ning juhtimaks seega tähelepanu probleemile, mis 
seisneb liiga arvukates nn teiste kulul sõitjates, kes potentsiaalselt õõnestavad 
eneseregulatsiooni meetmete usaldusväärsust. Praegu ei ole komisjoni tekstis esildatud mingit 
piirangut ning on oht, et niisuguse piiranguta võidakse vabatahtlikku eneseregulatsiooni 
hakata pidama elujõuetuks, isegi kui see võib anda tulemusi rakendusmeetmetest kiiremini ja 
odavamalt.
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