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Tarkistus 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä on olemassa nykyisen lainsäädännön piiriin kuuluvia tuoteryhmiä koskevia 
'täytäntöönpanotoimia', joita ei vielä ole hyväksytty. Direktiivin tarkistaminen johtaa 
byrokratian kasvuun ja korkeampiin tuotanto- sekä kehittämiskustannuksiin ilman, että 
ilmastonsuojelua juurikaan edistetään. Kokonaispäästöjen vähentäminen on saavutettava 
päästökaupan avulla.

Tarkistus 10
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Energiaan liittyvien  tuotteiden 
ekologista suunnittelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien ja hallinnollisten 
määräysten eroavuudet voivat aiheuttaa 
kaupan esteitä ja vääristää kilpailua 
yhteisössä, ja siten niillä voi olla suora 
vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen ja 
toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu.  
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin varmistetaan, 
että ekologiselle suunnittelulle asetettavat 
vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin 
merkittäviin energiaan liittyviin tuotteisiin, 

(2) Energiaan liittyvien  tuotteiden 
ekologista suunnittelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien ja hallinnollisten 
määräysten eroavuudet voivat aiheuttaa 
kaupan esteitä ja vääristää kilpailua 
yhteisössä, ja siten niillä voi olla suora 
vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen ja 
toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu.  
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin varmistetaan, 
että ekologiselle suunnittelulle asetettavat 
vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin 
merkittäviin energiaan liittyviin tuotteisiin, 
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voidaan yhdenmukaistaa yhteisön tasolla. voidaan yhdenmukaistaa yhteisön tasolla. 
Energiaan liittyvien tuotteiden ottaminen 
soveltamisalan piiriin ei saa johtaa 
liiallisiin kaupallisiin rajoitteisiin pk-
yritysten kannalta, mikä haittaisi niiden 
kilpailukykyä.

Or. de

Tarkistus 11
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Energiaan liittyvien  tuotteiden
ekologista suunnittelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien ja hallinnollisten 
määräysten eroavuudet voivat aiheuttaa 
kaupan esteitä ja vääristää kilpailua 
yhteisössä, ja siten niillä voi olla suora 
vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen ja 
toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu. 
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin varmistetaan, 
että ekologiselle suunnittelulle asetettavat 
vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin
merkittäviin energiaan liittyviin
tuotteisiin, voidaan yhdenmukaistaa 
yhteisön tasolla.

(2) Tuotteiden ekologista suunnittelua 
koskevien jäsenvaltioiden lakien ja 
hallinnollisten määräysten eroavuudet 
voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää 
kilpailua yhteisössä, ja siten niillä voi olla 
suora vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen 
ja toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu. 
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin varmistetaan, 
että kaikkien tuotteiden, joilla on 
merkittävä vaikutus ympäristöön ja 
merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen, 
ekologiselle suunnittelulle asetettavat 
vaatimukset voidaan yhdenmukaistaa 
yhteisön tasolla. Soveltamisalan 
laajentamista energiaan liittyviin 
tuotteisiin olisi sovellettava vain, jos siitä 
ei aiheudu kohtuutonta taloudellista 
rasitusta, joka saattaa heikentää pk-
yritysten kilpailukykyä sisämarkkinoilla.

Or. en
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Perustelu

Sekaannuksia ja päällekkäistä lainsäädäntöä on vältettävä kaikin keinoin. Esimerkiksi 
rakennusalalla säädetään erittäin yksityiskohtaisella lainsäädännöllä rakennusalan 
tuotteiden markkinoista (rakennusalan tuotteita koskeva direktiivi, josta piakkoin on tulossa 
rakennusalan tuotteita koskeva asetus). Voimassa olevan direktiivin mukaisesti voimaan 
tulleilla täytäntöönpanotoimilla on jo saatu aikaan uusi järjestelmä tuotteiden 
markkinoinnille ja merkinnöille, mukaan lukien CE-merkinnän suorituskykyilmoitus 
esimerkiksi lämmönjohtokyvystä. 

Tarkistus 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rakennusalan tuotteita ei pitäisi 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan.
Rakennusalan tuotteiden yleistä 
ympäristöystävällisyyttä sekä erityisesti 
niiden energiatehokkuutta ei voida mitata 
tuotteesta, vaan ainoastaan valmiista 
rakennuksesta.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 13
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain siinä tapauksessa, että yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ole 
erityissäännöksiä, joilla olisi vastaava 
tavoite, luonne tai vaikutus. On 
huolellisesti vältettävä päällekkäisestä 
lainsäädännöstä johtuva markkinoiden 
häiriintyminen ja liialliset kustannukset.

Or. en

Perustelu

Sekaannuksia ja päällekkäistä lainsäädäntöä on vältettävä kaikin keinoin.

Tarkistus 14
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiaan liittyvillä  tuotteilla on 
suuri osuus luonnonvarojen ja energian 
kulutuksessa yhteisössä. Niillä on myös 
useita muita merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kun tarkastellaan 
yhteisön markkinoilla saatavilla olevia 
tuoteluokkia, niiden ympäristövaikutukset 
vaihtelevat tasoltaan huomattavasti, vaikka 
niiden toiminnalliset ominaisuudet voivat 
olla samanlaiset. Kestävän kehityksen 
vuoksi olisi edistettävä näiden tuotteiden 
ympäristövaikutusten jatkuvaa 
parantamista, erityisesti määrittämällä 
kielteisten ympäristövaikutusten 
pääasialliset lähteet ja välttämällä 

(3) Kun tarkastellaan yhteisön markkinoilla 
saatavilla olevia tuoteluokkia, niiden 
ympäristövaikutukset vaihtelevat tasoltaan 
huomattavasti, vaikka niiden toiminnalliset 
ominaisuudet voivat olla samanlaiset. 
Kestävän kehityksen vuoksi olisi 
edistettävä näiden tuotteiden 
ympäristövaikutusten jatkuvaa 
parantamista, erityisesti määrittämällä 
kielteisten ympäristövaikutusten 
pääasialliset lähteet ja välttämällä 
saasteiden kulkeutumista silloin, kun tähän 
parantamiseen ei liity kohtuuttomia 
kustannuksia.
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saasteiden kulkeutumista silloin, kun tähän 
parantamiseen ei liity kohtuuttomia 
kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Jos direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaikki tuotteet - millä pyritään 
energian ja luonnonvarojen käytön tehostamiseen - kaksi ensimmäistä lausetta on 
luonnollisesti poistettava. 

Tarkistus 15
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiaan liittyvillä  tuotteilla on suuri 
osuus luonnonvarojen ja energian 
kulutuksessa yhteisössä. Niillä on myös 
useita muita merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Kun tarkastellaan 
yhteisön markkinoilla saatavilla olevia 
tuoteluokkia, niiden ympäristövaikutukset 
vaihtelevat tasoltaan huomattavasti, vaikka 
niiden toiminnalliset ominaisuudet voivat 
olla samanlaiset. Kestävän kehityksen 
vuoksi olisi edistettävä näiden tuotteiden 
ympäristövaikutusten jatkuvaa 
parantamista, erityisesti määrittämällä 
kielteisten ympäristövaikutusten
pääasialliset lähteet ja välttämällä 
saasteiden kulkeutumista silloin, kun tähän 
parantamiseen ei liity kohtuuttomia 
kustannuksia.

(3) Energiaan liittyvillä  tuotteilla on suuri 
osuus luonnonvarojen ja energian 
kulutuksessa yhteisössä. Niillä on myös 
jätteistä johtuvia ympäristövaikutuksia.  
Kun tarkastellaan yhteisön markkinoilla 
saatavilla olevia tuoteluokkia, niiden 
ympäristövaikutukset vaihtelevat tasoltaan 
huomattavasti riippuen tuotteiden 
teknisestä kehitystasosta ja niiden 
valmistuksen kokonaiskustannuksista.
Kestävän kehityksen vuoksi olisi 
edistettävä näiden tuotteiden 
ympäristövaikutusten vähentämistä, 
erityisesti määrittämällä kyseisten 
vaikutusten pääasialliset lähteet ja 
välttämällä saasteiden kulkeutumista 
silloin, kun tähän parantamiseen ei liity 
kohtuuttomia kustannuksia.

Or. pl

Perustelu

Tuotteen valmistamisen kokonaiskustannukset sisältävät ympäristökustannukset, kun taas 
tuotteen energiatehokkuus riippuu suurelta osin sen teknisestä kehitystasosta. Molemmilla 
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tekijöillä on suora yhteys tuotteen ympäristövaikutuksiin.

Tarkistus 16
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Monet energiaan liittyvät ja muut 
kuin energiaan liittyvät tuotteet tarjoavat 
paremman suunnittelun ansiosta 
merkittäviä mahdollisuuksia vähentää 
ympäristövaikutuksia ja tehostaa 
luonnonvarojen ja materiaalien käyttöä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tuotteiden ekologinen suunnittelu on 
yhdennettyä tuotepolitiikkaa (Integrated 
Product Policy, IPP) koskevan yhteisön 
strategian eräs keskeinen tekijä. Se on 
ennalta ehkäisevä lähestymistapa, jonka 
tarkoituksena on optimoida tuotteiden 
ympäristönsuojelullinen taso ja säilyttää 
samalla niiden käyttöominaisuudet ja joka 
tarjoaa uusia ja todellisia mahdollisuuksia 
valmistajille, kuluttajille ja koko 
yhteiskunnalle.

(4) Tuotteiden ekologinen suunnittelu on 
yhdennettyä tuotepolitiikkaa (Integrated 
Product Policy, IPP) koskevan yhteisön 
strategian eräs keskeinen tekijä. Se on 
ennalta ehkäisevä lähestymistapa, jonka 
tarkoituksena on optimoida tuotteiden 
ympäristönsuojelullinen taso ja säilyttää 
samalla niiden käyttöominaisuudet ja joka 
tarjoaa uusia ja todellisia mahdollisuuksia 
valmistajille, kuluttajille ja koko 
yhteiskunnalle. Olisi harkittava monia 
vaihtoehtoja energian ja luonnonvarojen 
käytön tehostamiseksi ja saastumisen 
rajoittamiseksi; näitä vaihtoehtoja ovat 
esimerkiksi funktionaalinen ajattelu 
(tuotteiden muuttaminen palveluiksi), 
materiaalien käytön vähentäminen 
tietotekniikan avulla ja luontoa matkivan 
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tekniikan (biomimiikan) kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Energian ja luonnonvarojen käytön tehostamisen merkittävä parantaminen edellyttää 
nykyisten liiketoimintamallien ja tuotannon sekä kulutuksen järjestämisen huolellista 
uudelleenarviointia. Tästä on olemassa jo monia esimerkkejä. Yksi esimerkki on 
amerikkalainen mattojen valmistaja Interface. Sen tuotteita ei myydä, vaan ne kuuluvat 
leasing-kaupan piiriin, mikä vähentää huomattavasti käytettyjä materiaaleja ja 
hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 18
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tuotteiden ekologinen suunnittelu on 
yhdennettyä tuotepolitiikkaa (Integrated 
Product Policy, IPP) koskevan yhteisön 
strategian eräs keskeinen tekijä. Se on 
ennalta ehkäisevä lähestymistapa, jonka 
tarkoituksena on optimoida tuotteiden 
ympäristönsuojelullinen taso ja säilyttää 
samalla niiden käyttöominaisuudet ja joka 
tarjoaa uusia ja todellisia mahdollisuuksia 
valmistajille, kuluttajille ja koko 
yhteiskunnalle.

(4) Tuotteiden ekologinen suunnittelu on 
yhdennettyä tuotepolitiikkaa (Integrated 
Product Policy, IPP) koskevan yhteisön 
strategian eräs keskeinen tekijä. Se on 
ennalta ehkäisevä lähestymistapa, jonka 
tarkoituksena on optimoida tuotteiden 
ympäristönsuojelullinen taso ja säilyttää 
samalla niiden käyttöominaisuudet ja joka 
tarjoaa  mahdollisuuksia jäsenvaltioiden 
talouksien ympäristövaikutusten
vähentämiseen.

Or. pl

Perustelu

Ekologisen suunnittelun tarkoituksena on vähentää jäsenvaltioiden talouksien 
energiaintensiteettiä.
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Tarkistus 19
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Energiatehokkuuden parantamista, 
jonka yksi mahdollisuus on sähkönkäytön 
tehostaminen, pidetään merkittävänä 
tekijänä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamisessa. 
Sähkön kysyntä on kaikkein nopeimmin 
kasvava energian loppukäytön muoto ja 
sen ennustetaan kasvavan seuraavien 20–
30 vuoden aikana, jos ei ryhdytä 
toimenpiteisiin tämän kehityssuunnan 
muuttamiseksi. Komission esittämässä 
eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu 
merkittävä energiankulutuksen vähennys 
on mahdollinen. Ilmastonmuutos on eräs 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1600/2002/EY 
vahvistetun kuudennen ympäristöä 
koskevan yhteisön toimintaohjelman
painopisteistä. Energian säästäminen on 
kustannustehokkain tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista. Siksi olisi hyväksyttävä 
huomattavia kysyntään puuttuvia toimia ja 
tavoitteita.

(5) Jäsenvaltioiden talouksien 
energiaintensiteetin vähentämisellä on 
tunnustettu olevan merkittävä osuus 
yhteisön ympäristönsuojelussa, ja koska 
raaka-aineiden tuonti vähenee, myös 
yhteisön ulkopuolella.  Sähkön kysyntä on 
kaikkein nopeimmin kasvava energian 
loppukäytön muoto ja sen ennustetaan 
kasvavan seuraavien 20–30 vuoden aikana. 
Komission esittämässä eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu 
energiankulutuksen vähennys yhdessä 
tehokkaamman energiatuotannon kanssa
on yksi ympäristönsuojelun painopisteistä.
Energian säästäminen on 
kustannustehokkain tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista. Siksi olisi hyväksyttävä 
huomattavia energian kysynnän 
vähentämiseen liittyviä toimia ja 
tavoitteita.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden talouksien energiaintensiteetin vähentäminen ja energiantuotannon 
tehostaminen on tehokas tapa suojella ympäristöä ja vähentää riippuvuuttamme tuonnista. 
Energiankulutuksen kasvu seuraavien 20 tai 30 vuoden ajan on väistämätöntä, tehtiinpä 
energian säästämiseksi mitä tahansa. Siksi kansantalouksien energiaintensiteetin 
vähentämisen rinnalla tärkeintä on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.
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Tarkistus 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Energiatehokkuuden parantamista, 
jonka yksi mahdollisuus on sähkönkäytön 
tehostaminen, pidetään merkittävänä 
tekijänä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamisessa. 
Sähkön kysyntä on kaikkein nopeimmin 
kasvava energian loppukäytön muoto ja 
sen ennustetaan kasvavan seuraavien 20–
30 vuoden aikana, jos ei ryhdytä 
toimenpiteisiin tämän kehityssuunnan 
muuttamiseksi. Komission esittämässä 
eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu 
merkittävä energiankulutuksen vähennys 
on mahdollinen. Ilmastonmuutos on eräs 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1600/2002/EY vahvistetun 
kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön 
toimintaohjelman painopisteistä. Energian 
säästäminen on kustannustehokkain tapa 
lisätä toimitusvarmuutta ja vähentää 
riippuvuutta tuonnista. Siksi olisi 
hyväksyttävä huomattavia kysyntään 
puuttuvia toimia ja tavoitteita.

(5) Energian ja luonnovarojen käytön 
tehokkuuden parantamista, jonka yksi 
mahdollisuus on sähkönkäytön 
tehostaminen, pidetään merkittävänä 
tekijänä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden ja luonnonvaroja 
koskevan aihekohtaisen strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa. Sähkön 
kysyntä on kaikkein nopeimmin kasvava 
energian loppukäytön muoto ja sen 
ennustetaan kasvavan seuraavien 20–30 
vuoden aikana, jos ei ryhdytä 
toimenpiteisiin tämän kehityssuunnan 
muuttamiseksi. Komission esittämässä 
eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu 
merkittävä energiankulutuksen vähennys 
on mahdollinen. Ilmastonmuutos on eräs 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1600/2002/EY vahvistetun 
kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön 
toimintaohjelman painopisteistä. Energian 
säästäminen on kustannustehokkain tapa 
lisätä toimitusvarmuutta ja vähentää 
riippuvuutta tuonnista. Siksi olisi 
hyväksyttävä huomattavia kysyntään 
puuttuvia toimia ja tavoitteita.

Luonnonvarojen käytön tehostamista on 
havainnollistettu useissa tieteellisissä 
julkaisuissa ja myös luonnonvaroja 
koskevassa aihekohtaisessa strategiassa.

Or. en

Perustelu

Viittaus luonnonvaroja koskevaan aihekohtaiseen strategiaan on tärkeä, sillä strategiassa 
esitetään tärkeimmät perusteet sille, miksi ekologista suunnittelua koskevassa direktiivissä 
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pitäisi olla pelkkää energiatehokkuutta laajempi soveltamisala.

Tarkistus 21
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 
elinkaaren kuluessa aiheutuva 
pilaantuminen ja suurin osa siihen 
liittyvistä kustannuksista määräytyy tuossa 
vaiheessa.

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 
elinkaaren kuluessa aiheutuva 
pilaantuminen ja suurin osa siihen 
liittyvistä kustannuksista määräytyy tuossa 
vaiheessa. Funktionaalinen 
lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden 
luonnonvarojen käytön merkittävään 
tehostamiseen monilla tuotealoilla.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistusta 2 koskeva perustelu. Funktionaalinen ajattelutapa, eli tuotteiden 
muuttaminen palveluiksi, tarjoaa suuria mahdollisuuksia monilla tuotealoilla.

Tarkistus 22
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 
elinkaaren kuluessa aiheutuva 
pilaantuminen ja suurin osa siihen 
liittyvistä kustannuksista määräytyy tuossa 
vaiheessa.

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 
tuotteen energiaintensiteetti ja suurin osa 
siihen liittyvistä kustannuksista, myös 
ympäristökustannuksista,  määräytyy 
tuossa vaiheessa.

Or. pl
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Perustelu

Tuotteen kustannukset riippuvat suoraan sen energiaintensiteetistä. Sen ympäristöön liittyvät 
kokonaiskustannukset voidaan arvioida suunnitteluvaiheessa.

Tarkistus 23
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Olisi luotava johdonmukaiset puitteet 
energiaan liittyvien  tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskevien yhteisön 
vaatimusten soveltamista varten ja 
pyrittävä siten takaamaan vaatimukset 
täyttävien tuotteiden vapaa liikkuvuus ja 
parantamaan niiden yleistä 
ympäristövaikutusta. Näissä yhteisön 
vaatimuksissa olisi noudatettava terveen 
kilpailun ja kansainvälisen kaupan 
periaatteita.

(7) Olisi luotava johdonmukaiset puitteet 
energiaan liittyvien tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskevien yhteisön 
vaatimusten soveltamista varten ja 
pyrittävä vähentämään niiden yleistä 
ympäristövaikutusta Näissä yhteisön 
vaatimuksissa olisi noudatettava terveen 
kilpailun ja kansainvälisen kaupan 
periaatteita.

Or. pl

Perustelu

Ekologisen suunnittelun päätavoite vaikuttaisi olevan energiaan liittyvien tuotteiden yleisten 
ympäristövaikutusten vähentäminen. 

Tarkistus 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä pyritään 
saavuttamaan korkea ympäristönsuojelun 
taso vähentämällä energiaan liittyvien
tuotteiden mahdollisia 

(9) Tällä direktiivillä pyritään 
saavuttamaan korkea ympäristönsuojelun 
taso vähentämällä energiaan liittyvien
tuotteiden mahdollisia 
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ympäristövaikutuksia. Tämä hyödyttää 
viime kädessä kuluttajia ja muita 
loppukäyttäjiä. Kestävä kehitys edellyttää 
myös, että suunniteltujen toimenpiteiden 
terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset arvioidaan perusteellisesti. 
Tuotteiden energiatehokkuuden
parantaminen auttaa osaltaan turvaamaan 
energiahuoltoa, joka on edellytys vakaalle 
taloudelliselle toiminnalle ja siten myös 
kestävälle kehitykselle.

ympäristövaikutuksia. Tämä hyödyttää 
viime kädessä kuluttajia ja muita 
loppukäyttäjiä. Kestävä kehitys edellyttää
myös, että suunniteltujen toimenpiteiden 
terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset arvioidaan perusteellisesti. 
Tuotteiden energian ja luonnonvarojen 
tehokkuuden käytön parantaminen auttaa 
osaltaan turvaamaan energiahuoltoa ja 
vähentää luonnonvarojen kysyntää, jotka 
ovat edellytyksiä vakaalle taloudelliselle 
toiminnalle ja siten myös kestävälle 
kehitykselle.

Or. en

Tarkistus 25
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
ylläpitää kansallisia säännöksiä 
ympäristön suojeluun liittyvien tärkeiden 
tarpeiden takia tai ottaa käyttöön uusia 
säännöksiä, jotka perustuvat ympäristön 
suojeluun liittyviin uusiin tieteellisiin 
todisteisiin, koska kyseisellä jäsenvaltiolla 
on erityinen, sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
hyväksymisen jälkeen ilmennyt ongelma, 
voi tehdä niin EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklan 4, 5 ja 
6 kohdan edellytysten mukaisesti, sillä 
siinä säädetään komissiolle tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta ja komission 
hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 26
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
ylläpitää kansallisia säännöksiä ympäristön 
suojeluun liittyvien tärkeiden tarpeiden 
takia tai ottaa käyttöön uusia säännöksiä, 
jotka perustuvat ympäristön suojeluun 
liittyviin uusiin tieteellisiin todisteisiin, 
koska kyseisellä jäsenvaltiolla on erityinen, 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
hyväksymisen jälkeen ilmennyt ongelma, 
voi tehdä niin EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan edellytysten 
mukaisesti, sillä siinä säädetään 
komissiolle tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta ja komission 
hyväksymisestä.

(10) Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
ylläpitää kansallisia säännöksiä ympäristön 
suojeluun liittyvien tärkeiden tarpeiden 
takia tai ottaa käyttöön uusia säännöksiä, 
jotka perustuvat ympäristön suojeluun 
liittyviin uusiin tieteellisiin todisteisiin, 
koska kyseisellä jäsenvaltiolla on erityinen, 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
hyväksymisen jälkeen ilmennyt ongelma, 
voi tehdä niin EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan edellytysten 
mukaisesti, sillä siinä säädetään 
komissiolle tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta ja komission 
hyväksymisestä edellyttäen, että tällaiset 
kansalliset säännökset eivät aiheuta 
haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle.

Or. en

Perustelu

Ekologista suunnittelua koskevassa direktiivissä ei pitäisi kannustaa jäsenvaltioita itsenäisiin 
toimiin, jotka haittaisivat direktiivin harmonisointia tai toimisivat sisämarkkinoiden 
vastaisesti.

Tarkistus 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Parannetun suunnittelun ansiosta 
aikaan saatujen ympäristöhyötyjen 
maksimoimiseksi voi olla tarpeen tiedottaa 
kuluttajille energiaan liittyvien tuotteiden 

(11) Parannetun suunnittelun ansiosta 
aikaan saatujen ympäristöhyötyjen 
maksimoimiseksi on äärimmäisen 
välttämätöntä tiedottaa kuluttajille 
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ympäristönsuojeluun liittyvistä 
ominaisuuksista ja 
ympäristönsuojelullisesta tasosta sekä 
antaa heille neuvoja tuotteen käyttämiseksi 
ympäristöä säästävällä tavalla.

energiaan liittyvien tuotteiden 
ympäristönsuojeluun liittyvistä 
ominaisuuksista ja 
ympäristönsuojelullisesta tasosta sekä 
antaa heille neuvoja tuotteen käyttämiseksi 
ympäristöä säästävällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Tiedottaminen kuluttajille on kestävän tuotannon ja kulutuksen keskeisiä tekijöitä. Toiminta 
voi olla tehokasta vain silloin, jos kuluttajat ovat hyvin perillä saatavilla olevista 
vaihtoehdoista ja tarjottavien tuotteiden ja palvelujen käyttämisestä. 

Tarkistus 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän direktiivin perustana on 
komission tiedonanto integroidusta 
tuotepolitiikasta (KOM(2003)0302) ja 
siinä pitäisi edistää vaihtoehtoisia 
liiketoimintamalleja, joilla edistetään 
tuotteiden ja palvelujen 
ympäristönsuojelullista tasoa niiden 
elinkaaren aikana.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistusta 2 koskeva perustelu.
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Tarkistus 29
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikka kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ympäristönsuojelulliseen 
tasoon on toivottavaa, 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
energiatehokkuutta parantamalla olisi 
pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty.

(13) Energiaintensiteetin ja jätteen 
syntymisen vähentämistä tuotteen 
valmistuksen, käytön ja kierrätyksen 
aikana olisi pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty

Or. pl

Perustelu

Paras ja tehokkain tapa suojella ympäristöä on vähentää tuotteen energiaintensiteettiä koko 
elinkaaren aikana. 

Tarkistus 30
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikka kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ympäristönsuojelulliseen 
tasoon on toivottavaa, kasvihuonekaasujen 
vähentämistä energiatehokkuutta 
parantamalla olisi pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty.

(13) Vaikka kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ympäristönsuojelulliseen 
tasoon on toivottavaa, kasvihuonekaasujen 
vähentämistä energiatehokkuutta 
parantamalla olisi pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty. Tuotteiden 
hiilijalankälki pitäisi ottaa yleiseen 
käyttöön ja siihen pitäisi kiinnittää 
huomiota ekologisessa suunnittelussa.

Or. fr
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Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjälkestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 31
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Voi olla tarpeellista ja perusteltua 
laatia erityiset määrälliset vaatimukset 
joidenkin tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle tai ympäristönäkökohdille, 
jotta varmistetaan niiden 
ympäristövaikutusten minimointi. Kun 
otetaan huomioon kiireellinen tarve edistää 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan puitteissa tehtyjen sitoumusten 
täyttämistä, kuitenkaan rajoittamatta tällä 
direktiivillä edistettävän yhdennetyn 
lähestymistavan noudattamista, olisi 
korostettava sellaisten toimenpiteiden 
merkitystä, joilla voidaan tehokkaasti 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alhaisin 
kustannuksin. Näillä toimenpiteillä voidaan 
myös edistää voimavarojen kestävää 
käyttöä, ja niillä on merkittävä osa 
kymmenvuotisessa kestävän kehityksen ja 
kulutuksen puiteohjelmassa, josta sovittiin 
kestävää kehitystä koskevassa 
huippukokouksessa Johannesburgissa 
syyskuussa 2002.

(14) Voi olla tarpeellista ja perusteltua 
laatia erityiset määrälliset vaatimukset 
joidenkin tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle tai ympäristönäkökohdille, 
jotta varmistetaan niiden 
ympäristövaikutusten minimointi. Kun 
otetaan huomioon kiireellinen tarve edistää 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan puitteissa tehtyjen sitoumusten 
ja energiatehokkuuden parantamista 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
täyttämistä, kuitenkaan rajoittamatta tällä 
direktiivillä edistettävän yhdennetyn 
lähestymistavan noudattamista, olisi 
korostettava sellaisten toimenpiteiden 
merkitystä, joilla voidaan tehokkaasti 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alhaisin 
kustannuksin. Näillä toimenpiteillä voidaan 
myös edistää voimavarojen kestävää 
käyttöä, ja niillä on merkittävä osa 
kymmenvuotisessa kestävän kehityksen ja 
kulutuksen puiteohjelmassa, josta sovittiin 
kestävää kehitystä koskevassa 
huippukokouksessa Johannesburgissa 
syyskuussa 2002.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Lainsäädäntötoimia 
voidaan tarvita, jos markkinavoimat eivät 
kehity oikeaan suuntaan tai riittävän 
nopeasti.

(17) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Eri teollisuudenaloja olisi 
rohkaistava valmistelemaan itsesääntelyä 
koskevia ehdotuksia. Lainsäädäntötoimiín 
on turvauduttava vain, jos 
markkinavoimat eivät kehity oikeaan 
suuntaan tai riittävän nopeasti. 

Or. en

Perustelu

Alan itsesääntely voi olla kustanuustehokas tapa parantaa energian ja luonnonvarojen 
tehokasta käyttöä. Teollisuuden omia aloitteita itsesääntelystä olisi rohkaistava.

Tarkistus 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Lainsäädäntötoimia 
voidaan tarvita, jos markkinavoimat eivät 
kehity oikeaan suuntaan tai riittävän 
nopeasti.

(17) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Eri teollisuudenaloja olisi 
rohkaistava valmistelemaan itsesääntelyä 
koskevia ehdotuksia.  
Lainsäädäntötoimiín on turvauduttava 
vain, jos markkinavoimat eivät kehity 
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oikeaan suuntaan tai riittävän nopeasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan näkemystä, että edistys kohti kestävämpää kehitystä saavutetaan 
todennäköisemmin vapaaehtoisilla toimilla.  Energiaan liittyvät tuotesektorit, jotka eivät joko 
voi tai halua tuottaa itsesääntelytoimia, saisivat luonnollisesti täytäntöönpanotoimet ajan 
myötä, mutta tällaisen lähestymistavan ei pitäisi merkitä sitä, että muilla energiaan liittyvillä 
aloilla jo valmiina olevaa vapaaehtoista itsesääntelyä ei rohkaistaisi, päin vastoin.    

Tarkistus 34
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä. 
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti 
saatavilla.

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä. 
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
tiedot olisivat laajalti ja helposti saatavilla, 
tarpeetonta byrokratiaa vähennettäisiin, 
ekologisen suunnittelun ilmoitettuihin 
tavoitteisiin liittyviä kohtuuttomia ja 
tarpeettomia lisäkustannuksia vältettäisiin 
ja määräysten täytäntöönpanoa koskevia 
määräaikoja pidennettäisiin.

Or. pl

Perustelu

Pk-yritykset ja erittäin pienet yritykset ovat erityisen haavoittuvaisia lainsäädännön 
määräysten muutoksille, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja byrokratiaa. Hyvin suunnitellut 
tukitoimet ovat hyödyllisiä ja tehokkaita. Toimia ei pitäisi siksi rajoittaa tiedonsaantiin, joka 
on vain ensimmäinen vaihe pk-yritysten uusiin työskentelyolosuhteisiin sopeutumisessa.
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Tarkistus 35
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten mukaiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
täyttävät energiaan liittyvät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla, jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
tiukka soveltaminen on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää säänneltyjen energiaan 
liittyvien  tuotteiden ympäristöhaittoja ja 
varmistaa terve kilpailu.

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten mukaiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
täyttävät energiaan liittyvät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla, jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti.

Or. pl

Perustelu

Täytäntöönpanotoimien tiukka soveltaminen ei ole yhteneväinen johdanto-osan 17, 18 ja 19 
kappaleessa määriteltyjen ekologisen suunnittelun tavoitteiden saavuttamista tukevien 
periaatteiden kanssa, jotka koskevat itsesääntelymekanismeja.

Tarkistus 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten mukaiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
täyttävät energiaan liittyvät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla, jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
tiukka soveltaminen on tarpeen, jotta 

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten tai 
itsesääntelytoimien mukaiset ekologisen 
suunnittelun vaatimukset täyttävät 
energiaan liittyvät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla, jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
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voidaan vähentää säänneltyjen energiaan 
liittyvien tuotteiden ympäristöhaittoja ja 
varmistaa terve kilpailu.

tiukka soveltaminen on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää säänneltyjen energiaan 
liittyvien tuotteiden ympäristöhaittoja ja 
varmistaa terve kilpailu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella haetaan markkinoiden tunnustusta tuotteille, jotka ovat täytäntöönpanotoimia 
vastaavien hyväksyttyjen itsesääntelytoimien mukaisia.  

Tarkistus 37
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten mukaiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
täyttävät energiaan liittyvät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla, jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
tiukka soveltaminen on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää säänneltyjen energiaan 
liittyvien  tuotteiden ympäristöhaittoja ja 
varmistaa terve kilpailu.

(22) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäädösten mukaiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
täyttävät energiaa käyttävät  tuotteet olisi 
varustettava CE-merkinnällä ja siihen 
liittyvällä tiedolla ja erityisesti tuotteen 
hiilijalanjäljellä,  jotta ne voidaan saattaa 
sisämarkkinoille ja ne voivat liikkua 
vapaasti. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
tiukka soveltaminen on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää säänneltyjen energiaa 
käyttävien  tuotteiden ympäristöhaittoja ja 
varmistaa terve kilpailu.

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjälkestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.



AM\766500FI.doc 23/54 PE418.286v02-00

FI

Tarkistus 38
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kun komissio valmistelee 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
työsuunnitelmaansa, sen olisi kuultava 
jäsenvaltioiden edustajia sekä 
tuoteryhmään liittyviä osapuolia, kuten 
teollisuutta, pk-yritykset ja käsiteollisuus 
mukaan luettuina, ammattiliittoja, 
kauppiaita, vähittäiskauppiaita, 
maahantuojia, ympäristönsuojeluryhmiä ja 
kuluttajajärjestöjä.

(23) Kun komissio valmistelee 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
työsuunnitelmaansa, sen olisi kuultava 
jäsenvaltioiden edustajia sekä tuotteeseen 
tai tuoteryhmään liittyviä osapuolia, kuten 
teollisuutta, pk-yritykset ja käsiteollisuus 
mukaan luettuina, ammattiliittoja, 
kauppiaita, vähittäiskauppiaita, 
maahantuojia, ympäristönsuojeluryhmiä ja 
kuluttajajärjestöjä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella luodaan yhteys direktiivissä määritellyn käsitteen "tuote" ja tällaisten 
tuotteiden ryhmän välille täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelua varten.

Tarkistus 39
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos muu nykyinen lainsäädäntö 
kattaa osan tämän direktiivin 
säännöksistä tai kaikki tämän direktiivin 
säännökset, sovelletaan ensisijaisesti 
voimassa olevaa sääntelykehystä. 

Or. en

Perustelu

Lainsäätäjien pitäisi välttää sekaannuksia ja päällekkäistä lainsäädäntöä. Jotkut alat ovat jo 
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lainsäädännöllä asianmukaisesti säänneltyjä. Äskettäin hyväksytyssä uudessa 
lainsäädäntökehyksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti erityisesti tuotteeseen liittyvää 
lainsäädäntöä sovelletaan ensiksi.

Tarkistus 40
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tilaustyönä tehdyt tuotteet eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä säädetään niiden 
vaatimusten asettamisesta, jotka 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevien energiaan liittyvien  tuotteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan saattaa 
markkinoille ja/tai ottaa käyttöön. 
Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä 
parantamalla energiatehokkuutta ja 
ympäristönsuojelun tasoa ja samalla 
energiahuoltovarmuutta.

2. Tässä direktiivissä säädetään niiden 
vaatimusten asettamisesta, jotka 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevien energiaan liittyvien  tuotteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan saattaa 
markkinoille ja/tai ottaa käyttöön. 
Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä 
parantamalla energian ja luonnonvarojen 
käytön tehokkuutta ja ympäristönsuojelun 
tasoa ja samalla energiahuoltovarmuutta.

Or. en

Tarkistus 42
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tilaustyönä tehdyt laitteet eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Sisämarkkinoiden uusi tavarapaketti sisältää säännöksiä pk-yritysten kohtuuttoman 
rasituksen välttämisestä. Asetuksessa 765/208/EY säädetään, että tilaustuotteiden ja 
piensarjatuotannon osalta vaatimustenmukaisuusmenettelyihin liittyvien teknisten ja 
hallinnollisten ehtojen täyttämistä helpotetaan. Vaatimustenmukaisuusmenettelyt on 
toteutettava siten, että yrityksille ei aiheudu tarpeettomia rasituksia.
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Tarkistus 43
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämän direktiivin määräykset antavat 
etusijan teknisiä edellytyksiä koskevissa 
yhteisön välineissä säädetyille 
ympäristönsuojelua koskeville 
säännöksille. 

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu 
henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu 
henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen, 
eikä rakennusalan tuotteisiin.

Or. en
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Perustelu

On syytä välttää rakennusalan tuotteita koskevaa päällekkäistä lainsäädäntöä, koska kyseisiä 
tuotteita säädellään monimutkaisella lainsäädännöllä, joka kattaa kaikki ekologista 
suunnittelua koskevat näkökohdat jo nyt tai lähitulevaisuudessa:
 rakennusalan tuotteita koskeva direktiivi 89/106/ETY (tuleva rakennusalan tuotteita 

koskeva asetus KOM(2008)0311, tarkistettavana)
 rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi 2002/91/EY (uudelleenlaadinnassa)
 jätepuitedirektiivi 2008/98/EY.

Tarkistus 45
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 
käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen , ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa , mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’ , 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 
käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen, ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa , mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, joilla on 
vaikutusta energiaan liittyvän tuotteen 
energiankulutukseen ja jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

Or. en

Perustelu

Tätä selvitystä tarvitaan välttämään tilanne, jossa energiaan liittyviin tuotteisiin 
sisällytettäviksi tarkoitetut osat, joilla ei ole mitään vaikutusta energiaan liittyvän tuotteen 
energiankulutuksen vaikutuksiin, kuuluisi tämän direktiivin vaatimusten piiriin. 

Ennen kuin tämän direktiivin soveltamisalaa kuitenkaan laajennetaan, olisi keskityttävä 
saavuttamaan erilaisten sääntelyvälineiden integroituminen ja näiden välineiden välisten 
synergioiden hyväksikäyttö samalla, kun varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat niitä 
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yhdenmukaisesti. 

Tarkistus 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 
käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen, ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön
Euroopan unionissa , mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 
käyttönsä aikana merkittävää vaikutusta 
energiankulutukseen ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa, mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

Or. de

Perustelu

Ehdotettu määritelmä vaikuttaa liian epämääräiseltä ja se pitäisi rajoittaa siten, että vain 
tuotteet, joilla on merkittävää vaikutusta energiankulutukseen kuuluisivat tämän direktiivin 
piiriin. Tämä on yhdenmukainen ympäristövaikutusten ja parantamismahdollisuuksien välisen 
suhteellisuuden varmistamista koskevan perustavoitteen kanssa. 

Tarkistus 47
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jonka 
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käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen, ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa , mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

tuotantoprosessin aikainen 
energiankulutus voidaan laskea ja/tai 
jolla on käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen, ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön
Euroopan unionissa, mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen 
liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja 
joiden ympäristönsuojelullinen taso 
voidaan arvioida itsenäisesti;

Or. en

Perustelu

Energiankulutus valmistusprosessin aikana olisi sisällytettävä mukaan.

Tarkistus 48
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’ympäristövaikutuksella’ 
ympäristömuutoksia, jotka aiheutuvat 
kokonaan tai osittain tuotteesta sen 
elinkaaren aikana;

12. ’ympäristövaikutuksella’ 
ennakoitavissa tai yksilöitävissä olevia 
ympäristömuutoksia, jotka aiheutuvat 
kokonaan tai osittain tuotteesta sen 
elinkaaren aikana;

Or. pl

Perustelu

Jos emme ole tietoisia muutoksesta, emme voi ryhtyä järkeviin toimiin siihen vastaamiseksi. 
Tuotteen elinkaareen kuuluu useita vaiheita, ja tyypillisesti tuotteilla katsotaan olevan 
ympäristövaikutuksia vain käyttövaiheensa aikana.  Koska ekosuunnittelua koskevat tavoitteet 
on sisällytetty mukaan jo suunnitteluvaiheessa, on loogista, että ne kattavat tuotteen koko 
elinkaaren.
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Tarkistus 49
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. 'merkittävillä 
ympäristövaikutuksilla' 
ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat siitä, 
että tuote täyttä kaikki 15 artiklan 2 
kohdassa säädetyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään mitä merkittävillä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan.

Tarkistus 50
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’elinkaarella’ tuotteen peräkkäisiä ja 
toisiinsa liittyviä vaiheita raaka-aineiden 
käytöstä loppukäsittelyyn;

13. ’elinkaarella’ tuotteen peräkkäisiä ja 
toisiinsa liittyviä vaiheita raaka-aineiden 
käytöstä loppukäsittelyyn, uusiokäyttöön 
tai kierrätykseen;

Or. en

Perustelu

Kehdosta hautaan -käsitettä olisi muutettava.  Tuotteet, joiden käyttöikä on ohi, voidaan usein 
käyttää uudelleen ja/tai kierrättää uusissa tuotteissa käytettäviksi.



AM\766500FI.doc 31/54 PE418.286v02-00

FI

Tarkistus 51
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’elinkaarella’ tuotteen peräkkäisiä ja 
toisiinsa liittyviä vaiheita raaka-aineiden 
käytöstä loppukäsittelyyn;

13. ’elinkaarella’ tuotteen peräkkäisiä ja 
toisiinsa liittyviä vaiheita 
tuotantoprosessin energiankäytöstä ja 
raaka-aineiden käytöstä käyttövaiheen 
kuljetusten ja jakelun energiankäyttöön 
sekä mahdolliseen uusiokäyttöön, 
kierrätykseen ja loppukäsittelyn aikaiseen 
energiankulutukseen tai energian 
saantiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että energiankäyttö, tuotantoprosessi, kuljetukset, jakelu ja 
uusiokäyttö sekä kierrätys ovat mukana.

Tarkistus 52
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16. ’energian talteenotolla’ palavan 
jätteen käyttämistä energian tuottamiseen 
suoran polttamisen kautta muun jätteen 
kanssa tai ilman muuta jätettä, kuitenkin 
siten, että lämpö otetaan talteen;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 53
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16. ’energian talteenotolla’ palavan jätteen 
käyttämistä energian tuottamiseen suoran 
polttamisen kautta muun jätteen kanssa tai 
ilman muuta jätettä, kuitenkin siten, että 
lämpö otetaan talteen;

16. ’polttamisen kautta saatavalla 
energian osittaisella talteenotolla’ palavan 
jätteen käyttämistä energian tuottamiseen 
suoran polttamisen kautta muun jätteen 
kanssa tai ilman muuta jätettä, kuitenkin 
siten, että energia otetaan osittain talteen 
lämmön muodossa;

Or. pl

Perustelu

Asioita pitäisi kutsua omilla nimillään. Jätteiden polttamista ei voida pitää energian 
talteenoton muotona, sillä se on vain jätteen kierrätystä, puhumattakaan suurista riskeistä, 
joita se aiheuttaa ympäristölle. Jätteiden polttamisesta syntyvän energian talteenotto pitää 
väistämättä sisällään myrkyllisempiä kaasuja, jotka syntyvät lämmön talteenoton yhteydessä 
toksisten komponenttien toissijaisista synteeseistä alhaisemmissa lämpötiloissa.  



AM\766500FI.doc 33/54 PE418.286v02-00

FI

Tarkistus 54
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20. ’ekologisella profiililla’ tuotteeseen 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
mukaista kuvausta panoksista ja tuotoksista 
(kuten materiaalit, päästöt ja jäte), jotka 
liittyvät tuotteeseen koko sen elinkaaren 
ajan ja joilla on merkitystä tuotteen 
ympäristövaikutusten kannalta ja jotka 
ilmaistaan mitattavissa olevina 
fysikaalisina suureina;

20. ’ekologisella profiililla’ energiaa 
käyttävään tuotteeseen sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen mukaista 
kuvausta panoksista ja tuotoksista (kuten 
materiaalit, päästöt ja jäte), jotka liittyvät 
energiaa käyttävään tuotteeseen koko sen 
elinkaaren ajan ja joilla on merkitystä 
tuotteen ympäristövaikutusten kannalta ja 
jotka ilmaistaan mitattavissa olevina 
fysikaalisina suureina, kuten 
hiilijalanjälki;

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien
hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät 
tuotteen teknisistä asiakirjoista;

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen elinkaaren aikaisten 
kokonaisympäristövaikutusten
hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät 
tuotteen teknisistä asiakirjoista;
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Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että kaikkien tuotteen ympäristönsuojelullisen tason arviointien 
perustana on oltava elinkaariajattelu.

Tarkistus 56
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, 
sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen 
teknisistä asiakirjoista;

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, 
sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen 
teknisistä asiakirjoista ja aiheuttavat tietyn 
tuotteen ympäristövaikutusten todellista 
vähenemistä sen elinkaaren kaikissa tai 
joissakin vaiheissa;

Or. pl

Perustelu

Ympäristönsuojelullista tasoa ei voi rajoittaa tuotteen teknisiin asiakirjoihin, vaan sen on 
tuotava mukanaan todellisia ympäristöhyötyjä. Muussa tapauksessa tämä ilmaus olisi pelkkää 
sanahelinää, ja tietyn tuotteen ympäristökustannukset nousisivat suhteessa sen 
kokonaiskuluihin.

Tarkistus 57
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen elinkaaren aikaisten 
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hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät 
tuotteen teknisistä asiakirjoista;

kokonaisympäristövaikutusten
hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät 
tuotteen teknisistä asiakirjoista;

Or. en

Perustelu

Euroopan kemianteollisuuden liitto Cefic kannattaa koko elinkaaren ottamista huomioon 
arvioitaessa ympäristönsuojelullista tasoa.

Tarkistus 58
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22. ’ympäristönsuojelullisen tason 
parantamisella’ prosessia tuotteen 
ympäristönsuojelullisen tason 
kohottamiseksi peräkkäisissä sukupolvissa, 
ei kuitenkaan välttämättä samanaikaisesti 
tuotteen kaikkien ympäristönäkökohtien 
osalta;

22. ’ympäristönsuojelullisen tason 
parantamisella’ jatkuvaa pyrkimystä 
tuotteen ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi peräkkäisissä 
sukupolvissa, ei kuitenkaan välttämättä 
samanaikaisesti tuotteen kaikkien 
ympäristönäkökohtien osalta;

Or. pl

Perustelu

Ympäristönsuojelullisen tason parantamisen ei pitäisi olla byrokraattisten sanamuotojen 
muuttamista teknisissä asiakirjoissa, vaan aitoa mitattavissa olevaa vähenemistä tuotteen 
ympäristövaikutuksissa.
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Tarkistus 59
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– määritellä tuotteen 
kokonaishiilijalanjälki markkinoille 
saatettaessa tai otettaessa käyttöön 
Euroopan unionissa,

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

    

Tarkistus 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
oleva tuote saatetaan markkinoille ja/tai 
otetaan käyttöön, siihen on kiinnitettävä 
CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ja 
vaatimustenmukaisuudesta on annettava 
vakuutus, jossa valmistaja tai sen 
valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote on 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
kaikkien asiaan kuuluvien säännösten 
mukainen.

1. Ennen kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden tai 
itsesääntelytoimien kohteena oleva tuote 
saatetaan markkinoille ja/tai otetaan 
käyttöön, siihen on kiinnitettävä CE-
vaatimustenmukaisuusmerkintä ja 
vaatimustenmukaisuudesta on annettava 
vakuutus, jossa valmistaja tai sen 
valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote on 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
kaikkien asiaan kuuluvien säännösten 
mukainen.

Or. en
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Tarkistus 61
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
oleva tuote saatetaan markkinoille ja/tai 
otetaan käyttöön, siihen on kiinnitettävä 
CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ja 
vaatimustenmukaisuudesta on annettava 
vakuutus, jossa valmistaja tai sen 
valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote on 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
kaikkien asiaan kuuluvien säännösten 
mukainen.

1. Ennen kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden tai 
itsesääntelytoimien kohteena oleva tuote 
saatetaan markkinoille ja/tai otetaan 
käyttöön, siihen on kiinnitettävä CE-
vaatimustenmukaisuusmerkintä ja 
vaatimustenmukaisuudesta on annettava 
vakuutus, jossa valmistaja tai sen 
valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote on 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
kaikkien asiaan kuuluvien säännösten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Mukautus tarkistukseen 2.

Tarkistus 62
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla
Vapaa liikkuvuus

Poistetaan.

1. Jäsenvaltiot eivät saa niihin liitteessä I 
olevassa 1 osassa tarkoitettuihin 
tuotteiden ekologisen suunnittelun 
parametreihin, jotka kuuluvat 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
piiriin, liittyviin ekologisen suunnittelun 



PE418.286v02-00 38/54 AM\766500FI.doc

FI

vaatimuksiin liittyvillä perusteilla kieltää, 
rajoittaa tai haitata sellaisen tuotteen 
markkinoille saattamista ja/tai 
käyttöönottoa alueellaan, joka on 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
kaikkien asianomaisten säännösten 
mukainen ja jossa on CE-merkintä 5 
artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltiot eivät saa niihin liitteessä I 
olevassa 1 osassa tarkoitettuihin 
tuotteiden ekologisen suunnittelun 
parametreihin, joiden osalta 
sovellettavassa 
täytäntöönpanotoimenpiteessä ei 
edellytetä ekologisen suunnittelun 
vaatimusta, liittyviin ekologisen 
suunnittelun vaatimuksiin liittyvillä 
perusteilla kieltää, rajoittaa tai haitata 
sellaisen tuotteen markkinoille 
saattamista ja/tai käyttöönottoa 
alueellaan, jossa on CE-merkintä 5 
artiklan mukaisesti.
3. Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
tuotteiden esittelemistä esimerkiksi 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa, jotka eivät ole 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
säännösten mukaisia mutta joiden 
yhteydessä ilmoitetaan näkyvästi, että 
niitä ei saa saattaa markkinoille ja/tai 
ottaa käyttöön ennen kuin ne on saatettu 
vaatimusten mukaisiksi.

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.
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Tarkistus 63
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
erityisesti tukiverkkojen ja -rakenteiden 
vahvistamisen avulla, että ne rohkaisevat 
pk-yrityksiä ja erittäin pieniä yrityksiä 
omaksumaan ympäristön kannalta 
kestävän lähestymistavan jo tuotteen 
suunnitteluvaiheessa Euroopan unionin 
lainsäädännön tulevan tarpeen 
ennakoimiseksi.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne 
rohkaisevat pk-yrityksiä ja erittäin pieniä 
yrityksiä omaksumaan ympäristönsuojelun 
periaatteiden mukaisen lähestymistavan jo 
tuotteen suunnitteluvaiheessa Euroopan 
unionin lainsäädännön tulevan tarpeen 
ennakoimiseksi

Or. pl

Perustelu

Jos ekologisen suunnittelun vaatimukset halutaan täyttää, ne on esitettävä selkeästi. 
Ympäristönsuojelun periaatteiden mukainen lähestymistapa tarkoittaa tuotteen kaikkien 
ympäristökustannusten vähentämistä kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Tarkistus 64
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot antavat pk-yrityksille ja 
erittäin pienille yrityksille kaikkea 
mahdollista apua ekologista suunnittelua 
koskevien tietojen suhteen. Näillä 
vaatimuksilla ei saa asettaa ekologisen 
suunnittelun tavoitteiden kannalta 
kohtuuttomia rasitteita. Jäsenvaltiot 
voivat perustelluissa tapauksissa myöntää 
näihin päämääriin liittyen väliaikaisia 
poikkeuksia erityisen hankalista 
vaatimuksista.
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Or. pl

Perustelu

Pk-yritykset ja erittäin pienet yritykset ovat erityisen haavoittuvaisia lainsäädännön 
määräysten muutoksille, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja byrokratiaa. Hyvin suunnitellut 
tukitoimet ovat hyödyllisiä ja tehokkaita. Toimia ei pitäisi siksi rajoittaa tiedonsaantiin, joka 
on vain ensimmäinen vaihe uusiin työskentelyolosuhteisiin sopeutumisessa.

Tarkistus 65
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) tuotteeseen on liityttävä merkittäviä
mahdollisuuksia ympäristövaikutusten 
parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu 
kohtuuttomia kustannuksia, ottaen 
erityisesti huomioon seuraavat seikat:

c) tuotteeseen on liityttävä teknisesti 
toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti 
perusteltuja mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, 
että siitä aiheutuu 
elinkaarikustannusanalyysin valossa
kohtuuttomia kustannuksia, ottaen 
erityisesti huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Kustannusanalyysin olisi perustuttava tuotteen koko elinkaareen.

Tarkistus 66
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta ja sen 
kaikkia merkittäviä ympäristönäkökohtia, 
muun muassa energiatehokkuutta. 

a) tarkastelee energiaa käyttävän tuotteen 
elinkaarta ja sen kaikkia merkittäviä 
ympäristönäkökohtia, muun muassa 
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Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä ympäristönäkökohtia 
koskevien ekologisen suunnittelun 
vaatimusten hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

energiatehokkuutta ja 
kokonaishiilijalanjälkeä. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä ympäristönäkökohtia 
koskevien ekologisen suunnittelun 
vaatimusten hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 67
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta ja sen 
kaikkia merkittäviä ympäristönäkökohtia, 
muun muassa energiatehokkuutta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä 
ympäristönäkökohtia koskevien 
ekologisen suunnittelun vaatimusten 
hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta, myös sen 
tuotantoprosessia ja sen kaikkia 
merkittäviä ympäristönäkökohtia, muun 
muassa energian ja luonnonvarojen 
käytön tehokkuutta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen.

Or. en
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Perustelu

Energiankulutus valmistusprosessin aikana olisi sisällytettävä mukaan.

Tarkistus 68
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta ja sen 
kaikkia merkittäviä ympäristönäkökohtia, 
muun muassa energiatehokkuutta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä 
ympäristönäkökohtia koskevien 
ekologisen suunnittelun vaatimusten 
hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta ja sen 
kaikkia merkittäviä ympäristönäkökohtia, 
muun muassa energian ja luonnonvarojen 
käytön tehokkuutta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen.

Or. en

Tarkistus 69
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suorittaa arvioinnin, jossa tarkastellaan 
vaikutusta ympäristöön, kuluttajiin ja 
valmistajiin, pienet ja keskisuuret yritykset 
mukaan luettuina, kilpailukyvyn myös 
yhteisön ulkopuolella sijaitsevilla 
markkinoilla, innovoinnin, markkinoille 
pääsyn sekä kustannusten ja hyötyjen 
osalta;

b) suorittaa arvioinnin, jossa tarkastellaan 
vaikutusta ympäristöön, kuluttajiin ja 
valmistajiin, pienet ja keskisuuret yritykset 
sekä erittäin pienet yritykset mukaan 
luettuina, kilpailukyvyn myös yhteisön 
ulkopuolella sijaitsevilla markkinoilla, 
innovoinnin, markkinoille pääsyn sekä 
kustannusten ja hyötyjen osalta;

Or. pl
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Perustelu

Johdannossa viitattuja päämääriä ei saisi jättää pois säännöksistä, jotka koskevat ekologisen 
suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön talous perustuu pk-yritysten ja erittäin 
pienten taloudellisten toimijoiden (erittäin pienten yritysten) toimintaan, eikä niiden etuja 
pitäisi ylenkatsoa käsillä olevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 70
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) määrittelee täytäntöönpanopäivän (-
päivät) ja mahdollisen vaiheittaisen tai 
siirtymätoimenpiteen tai -kaudet ottaen 
huomioon erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin tai pääasiassa pienten ja 
keskisuurten yritysten valmistamiin 
erityisiin tuoteryhmiin kohdistuvat 
mahdolliset vaikutukset.

f) määrittelee täytäntöönpanopäivän (-
päivät) ja mahdollisen vaiheittaisen tai 
siirtymätoimenpiteen tai -kaudet ottaen 
huomioon erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin ja erittäin pieniin yrityksiin tai 
niiden valmistamiin erityisiin tuoteryhmiin 
kohdistuvat mahdolliset vaikutukset.

Or. pl

Perustelu

Johdannossa viitattuja päämääriä ei saisi jättää pois säännöksistä, jotka koskevat ekologisen 
suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön talous perustuu pk-yritysten ja erittäin 
pienten taloudellisten toimijoiden (erittäin pienten yritysten) toimintaan, eikä niiden etuja 
pitäisi ylenkatsoa käsillä olevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 71
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 18 
artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 6 päivänä 

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 31 päivänä 
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heinäkuuta 2007 työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

joulukuuta 2009 ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi työsuunnitelmaluonnoksen, 
jossa otetaan huomioon soveltamisalan 
laajentaminen energiaan liittyviin 
tuotteisiin ja joka saatetaan julkisesti 
saataville.

Työsuunnitelmassa on esitettävä 
seuraaville kolmelle vuodelle ohjeellinen 
luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään 
ensisijaisina täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä.

Työsuunnitelmaluonnoksessa on 
esitettävä seuraaville kolmelle vuodelle 
täydellinen luettelo tuoteryhmistä, joita 
pidetään ensisijaisina 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä.

Komissio muuttaa työsuunnitelmaa 
säännöllisesti kuulemisfoorumia 
kuultuaan.

Työsuunnitelmaluonnos toimitetaan 
Euroopan parlamentille käsittelyä varten. 
Euroopan parlamentti käsittelee jokaisen 
yksittäisen tuoteryhmän erikseen. 
Lopullinen työsuunnitelma sisältää vain 
ne tuoteryhmät, jotka Euroopan 
parlamentti on hyväksynyt. Komissio ei 
saa käsitellä muita tuoteryhmiä 
täytäntöönpanotoimien hyväksymistä 
varten. Ne voidaan toimittaa uudelleen 
Euroopan parlamentille sen hyväksyessä 
seuraavia työsuunnitelmaluonnoksia 
tulevaisuudessa.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.) 
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Tarkistus 72
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta ja 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 18 
artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 6 päivänä 
heinäkuuta 2007 työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 18 
artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 6 päivänä 
heinäkuuta 2010 työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

Suunnitelmaan kuuluu luettelo 
ensisijaisista energiaan liittyvistä 
tuotteista(esimerkiksi rakennusalan 
tuotteet ja pesuaineet) ja vettä käyttävistä 
tuotteista, jotka säännellään ennen vuotta 
2012 perustuen niiden 
ympäristövaikutuksiin ja tuotteen 
elinkaaren aikana mahdollisesti 
saavutettaviin parannuksiin. 

Or. en

Tarkistus 73
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio kehittää vuoteen 2011 
mennessä menetelmän, jolla laaditaan 
täytäntöönpanotoimia ja helpotetaan 
priorisointiprosessia muiden kuin 
energiaan liittyvien tuotteiden osalta, 
mukaan luettuna vettä käyttävät tuotteet, 
tekstiilit, huonekalut, rakennusalan 
tuotteet ja pesuaineet.

Or. en
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Perustelu

Nykyinen menetelmä täytäntöönpanotoimien kehittämiseksi on mukautettava ottamaan 
huomioon myös muut kuin energiaan liittyvät tuotteet.

Tarkistus 74
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista, joihin liittyy 
eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 
mukaan suuria mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät,

– täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista tai tuoteryhmistä, joihin 
liittyy eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman mukaan suuria 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät,

Or. en

Perustelu

Mukautus johdanto-osan kappaleeseen 22 ehdotettuun tarkistukseen.

Tarkistus 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin Komissio varmistaa, että se tehtäviään 

hoitaessaan huolehtii kunkin 
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täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-
yritykset ja käsiteollisuus mukaan 
luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
osallistuvat erityisesti 
täytäntöönpanotoimien määrittelyyn ja 
tarkistamiseen, laadittujen markkinoiden 
seurantamekanismien tehokkuuden 
tutkimiseen ja vapaaehtoisten sopimusten 
ja muiden itsesääntelytoimien 
arvioimiseen. Nämä osapuolet kokoontuvat 
kuulemisfoorumissa. Komissio vahvistaa 
foorumin työjärjestyksen.

täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-
yritykset ja käsiteollisuus mukaan 
luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
osallistuvat erityisesti 
täytäntöönpanotoimien sekä tuotteiden 
koko elinkaaren aikaisen 
ympäristönsuojelullisen tason elvyttämistä 
koskevien asiaankuuluvien lisätoimien, 
kuten vaihtoehtoisten liiketoimintamallien 
edistämisen määrittelyyn ja tarkistamiseen, 
laadittujen markkinoiden 
seurantamekanismien tehokkuuden 
tutkimiseen ja vapaaehtoisten sopimusten 
ja muiden itsesääntelytoimien 
arvioimiseen.  Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. 
Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Or. en

Perustelu

Kuulemisfoorumin olisi pyrittävä mahdollisimman laaja-alaiseen vuoropuheluun.

Tarkistus 76
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista säännöistä ja toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista säännöistä ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
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täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia ottaen huomioon vaatimusten 
vastaisuuden laajuus sekä yhteisön 
markkinoille saatettujen vaatimusten 
vastaisten tuotteiden yksikkömäärä. 
Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 23 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna päivänä ja ilmoitettava niihin 
vaikuttavista mahdollisista myöhemmistä 
muutoksista viipymättä.

täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava sopivia tuotteen aiheuttaman riskin 
vähäisyyteen nähden, mutta samalla 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
ottaen huomioon vaatimusten vastaisuuden 
laajuus sekä yhteisön markkinoille 
saatettujen vaatimusten vastaisten 
tuotteiden yksikkömäärä. . Jäsenvaltioiden 
on annettava kyseiset säännökset 
komissiolle tiedoksi viimeistään 23 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna päivänä ja 
ilmoitettava niihin vaikuttavista 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
viipymättä.

Or. pl

Perustelu

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi sovellettavien 
seuraamusten on, toisin kuin muiden säännösten, joiden päätarkoituksena on kuluttajien 
suojaaminen mahdollisesti vaarallisten tuotteiden saattamiselta markkinoille, otettava 
huomioon miten vähäinen riski aiheutuu tämän direktiivin periaatteiden täytäntöönpanon 
noudattamatta jättämisestä. Seuraamuksen on oltava suhteessa aiheutettuun riskiin.

Tarkistus 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan sitä, onko tämän direktiivin 
soveltamisalaa aiheellista laajentaa 
koskemaan muita kuin energiaan liittyviä 
tuotteita, samoin kuin direktiivin 
tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2015
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan tämän direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia.
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muuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Ennen direktiivin soveltamisalan laajentamista direktiiviä itseään on tarkasteltava uudelleen. 
Kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta ei ole vielä saatu kokemuksia. Kestää muutaman 
vuoden ennen kuin saamme tietoja valmistajan kokemuksista ekologisen suunnittelun 
vaatimuksista ja niiden vaikutuksista markkinoihin.  Tällä hetkellä direktiivin toimintaa ja 
tehokkuutta on testattu käytännössä, ja soveltamisalan laajentaminen on ennenaikaista. 

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012
18 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan sitä, onko 
tämän direktiivin soveltamisalaa 
aiheellista laajentaa koskemaan muita 
kuin energiaan liittyviä tuotteita, samoin 
kuin direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012 
edellä tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, kiinnittäen 
erityistä huomiota tuotteiden koko 
elinkaareen, mukaan luettuna 
luonnonvarojen kestävä kehitys sekä 
uusiokäytön ja kierrätyksen edistäminen, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä - mukaan 
luettuna funktionaalisen ajattelun, 
materiaalien käytön vähentämisen ja 
biomimiikan kaltaisten vaihtoehtoisten 
liiketoimintamallien edistäminen 
tuotteiden koko elinkaaren kattavien 
ympäristönsuojelullisten tasojen 
edistämiseksi, ja tekee tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi. 

Or. en
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Perustelu

Katso tarkistusta 2 koskeva perustelu.

Tarkistus 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 1 – 1.1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) uusiokäyttö tai talteenotto

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että uusiokäyttö ja kierrätys kuuluvat määritelmän piiriin.

Tarkistus 80
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 1 – 1.2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) hiilijalanjälki

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.
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Tarkistus 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 1 – 1.3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annetun neuvoston 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisiksi 
luokiteltujen aineiden käyttö ottaen 
huomioon tiettyjen aineiden markkinoille 
saattamisesta ja käytöstä annettu 
lainsäädäntö, kuten direktiivit 76/769/ETY 
tai 2002/95/EY;

d) sellaisten aineiden käyttö jotka täyttävät 
asetuksen 1907/2006/EY 57 artiklan 
mukaiset vaatimukset ja jotka yksilöidään 
saman Reach-asetuksen 59 artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon 
tiettyjen aineiden markkinoille 
saattamisesta ja käytöstä annettu 
lainsäädäntö, kuten direktiivit 76/769/ETY 
tai 2002/95/EY;

Or. en

Perustelu

Kemikaalien turvallisesta käytöstä on annettu asianmukaiset säädökset Reach-asetuksessa 
(asetus 1907/2006/EY). Tämä asetus on maailman kattavin ja tiukin kemikaalialan väline. Sen 
tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaaleihin 
liittyviltä vaaroilta. Erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita voidaan ottaa käsittelyyn. Sen 
vuoksi ekologista suunnittelua koskevaan ehdotukseen ei saa sisällyttää toimenpiteitä, jotka 
ovat Reach-asetuksen kanssa päällekkäisiä tai ristiriidassa sen säännösten kanssa. 

Tarkistus 82
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 2 – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– määritellä tuotteen 
kokonaishiilijalanjälki vähintään 
markkinoille saatettaessa tai otettaessa 
käyttöön Euroopan unionissa,
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Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 83
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 3 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käsiteltäessä niitä
täytäntöönpanotoimenpiteessä yksilöityjä 
tuotteiden ympäristönäkökohtia, joihin 
voidaan merkittävästi vaikuttaa 
tuotesuunnittelun avulla, tuotteiden 
valmistajilta on edellytettävä, että ne 
suorittavat arvioinnin tuotteesta sen 
elinkaaren aikana; arvioinnin perustana on 
oltava realistinen oletus normaaleista 
olosuhteista ja käyttötarkoituksista. Muita 
ympäristönäkökohtia voidaan tutkia 
vapaaehtoisesti.

1. Käsiteltäessä niitä 
täytäntöönpanotoimenpiteessä yksilöityjä 
tuotteiden ympäristönäkökohtia, joihin 
voidaan merkittävästi vaikuttaa 
tuotesuunnittelun avulla, energiaa 
käyttävien tuotteiden valmistajilta on 
edellytettävä, että ne suorittavat arvioinnin 
energiaa käyttävästä tuotteesta sen 
elinkaaren aikana; arvioinnin perustana on 
oltava realistinen oletus normaaleista 
olosuhteista ja käyttötarkoituksista sekä 
hiilijalanjäljestä. Muita 
ympäristönäkökohtia voidaan tutkia 
vapaaehtoisesti.

Or. fr

Perustelu

On selvää, että energiankulutuksen taso ei pelkästään riitä edistämään käytäntöjä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä; tuotteiden hiilijalanjälki pitäisi ottaa huomioon ja 
käyttäjille pitäisi myös kertoa tästä jalanjäljestä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta 
edistettäisiin sellaisia tuotteita, joilla on vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen.
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Tarkistus 84
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 9 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9. KANNUSTIMIEN 
YHDENMUKAISUUS

9. POLITIIKAN JOHDONMUKAISUUS

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että otsikko on yhteneväinen tämän lausekkeen kanssa.

Tarkistus 85
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. TUOTESEKTORIN KATTAVUUS
Sääntelytoimien ei normaalisti katsota 
täyttävän tässä liitteessä säädettyjä 
vaatimuksia, ellei tuotteen tai 
tuoteryhmän tuotannon osuus EU:ssa ole 
75 prosenttia tai enemmän.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että itsesääntelytoimia koskevat ehdotukset edustavat riittävällä 
tavalla tuotetta tai tuoteryhmää ja siten tarkistuksella puututaan liian monen 
vapaamatkustajan ongelmaan, mikä heikentää itsesääntelytoimen uskottavuutta.  Tällä 
hetkellä komission tekstissä ei ole ehdotettu tiettyä määräaikaa, ja riskinä onkin, että ilman 
määräaikaa vapaaehtoinen itsesääntely alkaa vaikuttaa elinkelvottomalta, vaikka se voisi 
tuottaa tuloksia nopeammin kuin täytäntöönpanotoimet.
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