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Módosítás 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Az érvényben lévő jogszabályok által lefedett termékcsoportok vonatkozásában jelenleg még 
mindig vannak elfogadásra váró „végrehajtási intézkedések”. Az irányelv felülvizsgálata több 
bürokráciát és magasabb termelési és fejlesztési költségeket eredményez, ugyanakkor 
semmivel nem járul hozzá az éghajlatvédelemhez. Az teljes kibocsátás csökkentését a 
kibocsátási egységek kereskedelme révén kell elérni.

Módosítás 10
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak az energiával 
kapcsolatos  termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó jogszabályi vagy 
közigazgatási rendelkezései közötti 
eltérések akadályozhatják a kereskedelmet 
és torzíthatják a Közösségen belüli 
versenyt, ezáltal közvetlen hatással 
lehetnek a belső piac létrehozására és 
működésére. A nemzeti jogszabályok 
összehangolása az egyetlen eszköz 
a kereskedelmi akadályok kialakulása és 
a tisztességtelen verseny megelőzésére.  Az 
irányelv hatályának az összes energiával 
kapcsolatos termékre történő 
kiterjesztésének köszönhetően minden 
jelentős, energiával kapcsolatos termék 

(2) A tagállamoknak az energiával 
kapcsolatos  termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó jogszabályi vagy 
közigazgatási rendelkezései közötti 
eltérések akadályozhatják a kereskedelmet 
és torzíthatják a Közösségen belüli 
versenyt, ezáltal közvetlen hatással 
lehetnek a belső piac létrehozására és 
működésére. A nemzeti jogszabályok 
összehangolása az egyetlen eszköz 
a kereskedelmi akadályok kialakulása és 
a tisztességtelen verseny megelőzésére.  Az 
irányelv hatályának az összes energiával 
kapcsolatos termékre történő 
kiterjesztésének köszönhetően minden 
jelentős, energiával kapcsolatos termék 
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tekintetében közösségi szinten 
harmonizálni lehet a környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket.

tekintetében közösségi szinten 
harmonizálni lehet a környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket. A 
hatály energiával kapcsolatos termékekre 
történő kiterjesztése nem eredményezhet 
túlzott kereskedelmi megszorításokat a 
kkv-k számára, ezáltal gyengítve 
versenyképességüket.

Or. de

Módosítás 11
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak az energiával 
kapcsolatos  termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó jogszabályi vagy 
közigazgatási rendelkezései közötti 
eltérések akadályozhatják a kereskedelmet 
és torzíthatják a Közösségen belüli 
versenyt, ezáltal közvetlen hatással 
lehetnek a belső piac létrehozására és 
működésére. A nemzeti jogszabályok 
összehangolása az egyetlen eszköz 
a kereskedelmi akadályok kialakulása és 
a tisztességtelen verseny megelőzésére. Az 
irányelv hatályának az összes energiával 
kapcsolatos termékre történő 
kiterjesztésének köszönhetően minden 
jelentős, energiával kapcsolatos termék 
tekintetében közösségi szinten 
harmonizálni lehet a környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket.

(2) A tagállamoknak a 
termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó jogszabályi vagy közigazgatási 
rendelkezései közötti eltérések 
akadályozhatják a kereskedelmet és 
torzíthatják a Közösségen belüli versenyt, 
ezáltal közvetlen hatással lehetnek a belső 
piac létrehozására és működésére. 
A nemzeti jogszabályok összehangolása az 
egyetlen eszköz a kereskedelmi akadályok 
kialakulása és a tisztességtelen verseny 
megelőzésére. Az irányelv hatályának az 
összes energiával kapcsolatos termékre 
történő kiterjesztésének köszönhetően 
minden jelentős környezeti hatással járó és 
a környezeti hatás lényeges javításának 
lehetőségét magában hordozó termék 
tekintetében közösségi szinten 
harmonizálni lehet a környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket. Az 
energiával kapcsolatos termékekre való 
kiterjesztés annyiban alkalmazandó, 
amennyiben az nem jelent olyan 
aránytalanul nagy gazdasági 
megterhelést, ami veszélyeztetheti a kkv-k 
versenyképességét a belső piacon belül.
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Or. en

Indokolás

A bizonytalanságot és a jogszabályok közötti átfedést mindenképpen el kell kerülni. Például az 
építőiparhoz hasonló ágazatokban nagyon konkrét jogszabályok szabályozzák az építési 
termékek forgalmazását (az építési termékekről szóló, hamarosan rendeletként 
felülvizsgálandó építési termékekről szóló irányelv). Az építési termékekről szóló hatályos 
irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések már új rendszert vezettek be a termékek 
forgalmazása és címkézése tekintetében, előírva többek között bizonyos 
teljesítményparaméterek (pl. hővezetés) feltüntetését a CE címkén. 

Módosítás 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az építési termékek nem tartoznak 
ezen irányelv hatálya alá.
Az építési termékek általános 
környezetvédelmi teljesítménye, de 
különösen energiahatékonysága a 
termékek szintjén nem, hanem csak 
épületi szinten értékelhető, illetve 
mérhető.

Or. en

Indokolás

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. 
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Módosítás 13
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv csak akkor 
alkalmazandó, ha a közösségi 
harmonizációra irányuló más 
jogszabályokban nem szerepelnek hasonló 
célú, jellegű vagy hatású konkrét 
rendelkezések. Gondosan el kell kerülni a 
piaci bizonytalanságot és az egymást 
átfedő jogszabályok által előidézett túlzott 
költségnövekedést.

Or. en

Indokolás

A bizonytalanságot és a jogszabályok közötti átfedést mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás 14
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiával kapcsolatos  termékekre 
esik a Közösség természeti erőforrás- és 
energiafogyasztásának nagy része. 
Ezenkívül számos egyéb fontos hatást is 
gyakorolnak a környezetre. A közösségi 
piacon rendelkezésre álló termékcsoportok 
túlnyomó többségének rendkívül eltérő 
környezeti hatása van, még hasonló 
működési teljesítmény esetén is. 
A fenntartható fejlődés érdekében 
ösztönözni kell e termékek összesített 
környezeti hatásának folyamatos javítását, 
különösen a káros környezeti hatások fő 
forrásainak azonosításával, 

(3) A közösségi piacon rendelkezésre álló 
termékcsoportok túlnyomó többségének 
rendkívül eltérő környezeti hatása van, 
még hasonló működési teljesítmény esetén 
is. A fenntartható fejlődés érdekében 
ösztönözni kell e termékek összesített 
környezeti hatásának folyamatos javítását, 
különösen a káros környezeti hatások fő 
forrásainak azonosításával, 
a környezetszennyezés továbbterjedésének 
elkerülésével, ha ez nem jár túlzott 
költségekkel.
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a környezetszennyezés továbbterjedésének 
elkerülésével, ha ez nem jár túlzott 
költségekkel.

Or. en

Indokolás

Ha az irányelv hatályát az összes – energia- és forráshatékonyságot egyaránt célzó –
termékre kiterjesztik, ez értelemszerűen magával vonja az első két mondat törlését. 

Módosítás 15
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiával kapcsolatos  termékekre 
esik a Közösség természeti erőforrás- és 
energiafogyasztásának nagy része.
Ezenkívül számos egyéb fontos hatást is 
gyakorolnak a környezetre. A közösségi 
piacon rendelkezésre álló termékcsoportok 
túlnyomó többségének rendkívül eltérő 
környezeti hatása van, még hasonló 
működési teljesítmény esetén is.
A fenntartható fejlődés érdekében 
ösztönözni kell e termékek összesített 
környezeti hatásának folyamatos javítását, 
különösen a káros környezeti hatások fő 
forrásainak azonosításával,
a környezetszennyezés továbbterjedésének 
elkerülésével, ha ez nem jár túlzott 
költségekkel.

(3) Az energiával kapcsolatos  termékekre 
esik a Közösség természeti erőforrás- és 
energiafogyasztásának nagy része.
Ezenkívül a hulladéktermelés révén 
környezeti hatásuk is van. A közösségi 
piacon rendelkezésre álló termékcsoportok 
túlnyomó többségének rendkívül eltérő 
környezeti hatása van, tekintettel arra, 
hogy a környezeti hatás mértéke a termék 
technológiai fejlettségével és gyártási 
összköltségével arányos. A fenntartható 
fejlődés érdekében ösztönözni kell 
e termékek összesített környezeti hatásának
csökkentését, különösen ez utóbbi fő 
forrásainak azonosításával, ha ez a javító 
célú intézkedés nem jár túlzott 
költségekkel.

Or. pl

Indokolás

Egy termék gyártási összköltsége a környezeti költségeket is magába foglalja. Ugyanakkor a 
termék energiaintenzitása nagymértékben függ technológiai fejlettségétől. Ez a két paraméter 
közvetlenül tükrözi a termék környezetre gyakorolt hatásának mértékét.
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Módosítás 16
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Jobb tervezéssel számos energiával 
kapcsolatos és energiával nem 
kapcsolatos termék környezeti hatása 
jelentősen csökkenthető, továbbá elérhető 
az erőforrások és anyagok hatékonyabb 
felhasználása.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A termékek környezetbarát tervezése az 
integrált termékpolitikára vonatkozó 
közösségi stratégia kulcskérdése. 
A termékek környezetvédelmi 
teljesítményének optimalizálását, 
ugyanakkor funkcionális minőségük 
megtartását is célzó, megelőzésre irányuló 
megközelítés valóban új lehetőségekkel 
szolgál mind a gyártók és a fogyasztók, 
mind a társadalom egésze számára.

(4) A termékek környezetbarát tervezése az 
integrált termékpolitikára vonatkozó 
közösségi stratégia kulcskérdése. 
A termékek környezetvédelmi 
teljesítményének optimalizálását, 
ugyanakkor funkcionális minőségük 
megtartását is célzó, megelőzésre irányuló 
megközelítés valóban új lehetőségekkel 
szolgál mind a gyártók és a fogyasztók, 
mind a társadalom egésze számára. Az 
energia- és forráshatékonyság fokozása, 
valamint a környezetszennyezés 
korlátozása érdekében számos lehetőséget 
meg kell vizsgálni, mint például a 
funkcionális gondolkodás (a termékek 
szolgáltatásokká történő alakítása), az 
IKT-n keresztül történő dematerializáció 
és a természet imitációján alapuló 
technológiai fejlesztés (biomimikri).
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Or. en

Indokolás

Az energia- és forráshatékonyság jelentős mértékű fokozása megköveteli a jelenlegi üzleti 
modellek alapos vizsgálatát, valamint a termelés és a fogyasztás megszervezését. Már számos 
példa van e jelenleg végbemenő folyamatra. Az egyik ilyen példa az Interface nevű amerikai 
szőnyeggyártó. Termékeit vásárlás helyett kölcsönzik, ami a felhasznált anyag és a 
széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményezi.

Módosítás 18
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A termékek környezetbarát tervezése az 
integrált termékpolitikára vonatkozó 
közösségi stratégia kulcskérdése.
A termékek környezetvédelmi
teljesítményének optimalizálását, 
ugyanakkor funkcionális minőségük 
megtartását is célzó, megelőzésre irányuló 
megközelítés valóban új lehetőségekkel 
szolgál mind a gyártók és a fogyasztók, 
mind a társadalom egésze számára.

(4) A környezetbarát tervezés az integrált 
termékpolitikára vonatkozó közösségi 
stratégia kulcskérdése. A termékek 
környezetvédelmi költségeinek
optimalizálását, ugyanakkor funkcionális 
minőségük megtartását is célzó, 
megelőzésre irányuló megközelítés 
lehetőségekkel szolgál a tagállami 
gazdaságok környezeti hatásának 
csökkentésére.

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezés a tagállami gazdaságok energiaintenzitásának csökkentését 
célozza.
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Módosítás 19
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az energiahatékonyság javítása, 
melynek egyik lehetséges módja 
a villamos energia hatékonyabb 
végfelhasználása, jelentős hozzájárulást 
nyújt az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásra vonatkozó közösségi 
célok eléréséhez. A villamos energia iránti 
igény a leggyorsabban növekvő energia-
végfelhasználási fajta, és az e folyamatot 
ellensúlyozó politikai fellépés hiányában 
az előrejelzések szerint tovább fog 
növekedni az elkövetkezendő 20–30 évben.
Az energiafogyasztásnak a Bizottság 
Európai Éghajlat-változási Programjában 
javasolt jelentős csökkentése lehetséges.
Az éghajlatváltozás az 1600/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
határozatban megállapított hatodik 
közösségi környezetvédelmi akcióprogram 
egyik prioritása. Az energiamegtakarítás 
az ellátásbiztonság növelésének és 
a behozataltól való függőség 
csökkentésének a leginkább 
költséghatékony módszere. Ezért jelentős
intézkedéseket és célokat kell elfogadni
a keresleti oldal vonatkozásában .

(5) A tagállami gazdaságok 
energiaintenzitásának csökkentése olyan 
tényezőnek számít, amely jelentősen 
hozzájárul a környezetvédelemhez a 
Közösség területén, illetve az importált 
nyersanyagok csekélyebb mértékű 
felhasználása révén e területen kívül is. 
A villamos energia iránti igény 
a leggyorsabban növekvő energia-
végfelhasználási fajta ; az előrejelzések 
szerint tovább fog növekedni az 
elkövetkezendő 20–30 évben. Az 
energiafogyasztás csökkentése és az 
energiatermelés hatékonyságának 
növelése egyaránt a környezetvédelemre 
vonatkozó fellépések elsődleges céljai közé 
tartozik, amint azt a Bizottság az Európai 
Éghajlat-változási Programról (PECC) 
szóló jelentésében kifejti. Az 
energiamegtakarítás az ellátásbiztonság 
növelésének és a behozataltól való 
függőség csökkentésének a leginkább 
költséghatékony módszere. Ezért valós
intézkedéseket kell tenni a keresleti oldal 
vonatkozásában és lényegi célkitűzéseket 
kell elfogadni az energiaszükséglet 
csökkentését illetően.

Or. pl

Indokolás

A tagállami gazdaságok energiaintenzitásának az energiatermelés hatékonyságának 
növelésével együtt való csökkentése hatékony intézkedés a környezetvédelem tekintetében és a 
behozataltól való függőség csökkentésének szempontjából. Az elkövetkező 20-30 évben az 
energiafogyasztás elkerülhetetlenül növekedni fog, függetlenül az energiamegtakarításra 
irányuló erőfeszítésektől. Ezért a gazdaságok energiaintenzitásának csökkentésén túl a 
legfontosabb feladat az új megújuló energiaforrások használatának előmozdítása.
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Módosítás 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az energiahatékonyság javítása, 
melynek egyik lehetséges módja a villamos 
energia hatékonyabb végfelhasználása, 
jelentős hozzájárulást nyújt az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásra 
vonatkozó közösségi célok eléréséhez. 
A villamos energia iránti igény 
a leggyorsabban növekvő energia-
végfelhasználási fajta, és az e folyamatot 
ellensúlyozó politikai fellépés hiányában 
az előrejelzések szerint tovább fog 
növekedni az elkövetkezendő 20–30 évben. 
Az energiafogyasztásnak a Bizottság 
Európai Éghajlat-változási Programjában 
javasolt jelentős csökkentése lehetséges. 
Az éghajlatváltozás az 1600/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
megállapított hatodik közösségi 
környezetvédelmi akcióprogram egyik 
prioritása. Az energiamegtakarítás az 
ellátásbiztonság növelésének és 
a behozataltól való függőség 
csökkentésének a leginkább 
költséghatékony módszere. Ezért jelentős 
intézkedéseket és célokat kell elfogadni 
a keresleti oldal vonatkozásában .

(5) Az energia- és forráshatékonyság
javítása, melynek egyik lehetséges módja 
a villamos energia hatékonyabb 
végfelhasználása, jelentős hozzájárulást 
nyújt az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásra vonatkozó közösségi 
célok, valamint a természeti erőforrásokra 
vonatkozó tematikus stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez. A villamos 
energia iránti igény a leggyorsabban 
növekvő energia-végfelhasználási fajta, és 
az e folyamatot ellensúlyozó politikai 
fellépés hiányában az előrejelzések szerint 
tovább fog növekedni az elkövetkezendő 
20–30 évben. Az energiafogyasztásnak 
a Bizottság Európai Éghajlat-változási 
Programjában javasolt jelentős csökkentése 
lehetséges. Az éghajlatváltozás az 
1600/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban megállapított hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési 
program egyik prioritása. Az 
energiamegtakarítás az ellátásbiztonság 
növelésének és a behozataltól való 
függőség csökkentésének a leginkább 
költséghatékony módszere. Ezért jelentős 
intézkedéseket és célokat kell elfogadni 
a keresleti oldal vonatkozásában.

A forráshatékonyság fokozásának 
szükségességét számos tudományos 
jelentésben, továbbá a természeti 
erőforrásokra vonatkozó tematikus 
stratégiában is kimutatták.

Or. en

Indokolás

A természeti erőforrásokra vonatkozó tematikus stratégiára történő hivatkozás fontos, mivel e 
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stratégia tartalmazza a fő érveket arra vonatkozóan, hogy a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv hatályát miért kell kiterjeszti az energiahatékonyságon túl.

Módosítás 21
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Már az energiával kapcsolatos
termékek tervezési szakaszában 
intézkedéseket kell hozni, mivel úgy tűnik, 
hogy ez a meghatározó szakasz a termék 
életciklusa alatt okozott 
környezetszennyezés szempontjából, és 
a legtöbb költség itt keletkezik. A 
funkcionális megközelítés a 
forráshatékonyság jelentős növelésének 
lehetőségét kínálja számos 
termékterületen.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. módosítás indoklását. A funkcionális gondolkodás – alapjában véve a termékek 
szolgáltatásokká történő alakítása – számos termékterületen kiváló lehetőséggel rendelkezik.

Módosítás 22
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Már az energiával kapcsolatos
termékek tervezési szakaszában 
intézkedéseket kell hozni, mivel úgy tűnik, 
hogy ez a meghatározó szakasz a termék
energiaintenzitása szempontjából, és mivel
a legtöbb költség, beleértve a környezettel 
kapcsolatosakat is, ekkor keletkezik.
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Or. pl

Indokolás

A termék költségei közvetlenül összefüggenek energiaintenzitásával. A termék környezettel 
kapcsolatos teljes költsége már a tervezési szakaszban megbecsülhető.

Módosítás 23
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A környezetbarát közösségi tervezési 
követelményeknek az energiával 
kapcsolatos  termékekre történő 
alkalmazása érdekében összefüggő keretet 
kell kialakítani, a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő termékek szabad 
mozgásának biztosítása és a környezetre 
gyakorolt hatásuk csökkentése érdekében.
Ezeknek a közösségi előírásoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a tisztességes 
verseny és a nemzetközi kereskedelem 
alapelveit.

(7) A környezetbarát közösségi tervezési 
követelményeknek az energiával 
kapcsolatos  termékekre történő 
alkalmazása érdekében összefüggő keretet 
kell kialakítani, a környezetre gyakorolt
globális hatásuk csökkentése érdekében.
Ezeknek a közösségi előírásoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a tisztességes 
verseny és a nemzetközi kereskedelem 
alapelveit.

Or. pl

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a környezetbarát tervezés fő célja az energiával kapcsolatos termékek 
környezetre gyakorolt globális hatásának csökkentése. 
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Módosítás 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 25
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ha a végrehajtási intézkedés 
elfogadását követően egy tagállam 
szükségesnek tartja fenntartani nemzeti 
rendelkezéseit a környezetvédelemmel 
kapcsolatos jelentős szükségletekkel 
indokoltan, vagy újakat kíván bevezetni az 
adott tagállamban létező, alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés elfogadását 
követően felmerülő környezetvédelmi 
probléma kezelése érdekében végzett 

törölve
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tudományos kutatás eredményei alapján, 
megteheti ezt a Szerződés 95. cikkének (4), 
(5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek 
szerint, amelyek a Bizottság előzetes 
értesítéséről és jóváhagyásáról 
rendelkeznek.

Or. pl

Módosítás 26
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ha a végrehajtási intézkedés 
elfogadását követően egy tagállam 
szükségesnek tartja fenntartani nemzeti 
rendelkezéseit a környezetvédelemmel
kapcsolatos jelentős szükségletekkel 
indokoltan, vagy újakat kíván bevezetni az 
adott tagállamban létező, alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés elfogadását 
követően felmerülő környezetvédelmi 
probléma kezelése érdekében végzett 
tudományos kutatás eredményei alapján, 
megteheti ezt a Szerződés 95. cikkének (4),
(5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek 
szerint, amelyek a Bizottság előzetes 
értesítéséről és jóváhagyásáról 
rendelkeznek.

(10) Ha a végrehajtási intézkedés 
elfogadását követően egy tagállam 
szükségesnek tartja fenntartani nemzeti 
rendelkezéseit a környezetvédelemmel
kapcsolatos jelentős szükségletekkel 
indokoltan, vagy újakat kíván bevezetni az 
adott tagállamban létező, alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés elfogadását 
követően felmerülő környezetvédelmi 
probléma kezelése érdekében végzett 
tudományos kutatás eredményei alapján, 
megteheti ezt a Szerződés 95. cikkének (4),
(5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek 
szerint, amelyek a Bizottság előzetes 
értesítéséről és jóváhagyásáról 
rendelkeznek, feltéve, hogy e nemzeti 
rendelkezések nem hatnak a belső piac 
harmonizációja vagy működése ellen.

Or. en

Indokolás

A környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek nem szabad ösztönöznie az önálló intézkedések 
tagállamok általi elfogadását, amely meghiúsítaná az irányelv harmonizációs szándékát vagy 
a belső piac ellen hatna.
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Módosítás 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tervezés tökéletesítéséből származó 
legnagyobb környezetvédelmi haszon 
eléréséhez tájékoztatni kell a fogyasztókat
az energiával kapcsolatos  termékek 
teljesítményéről és környezetvédelmi 
tulajdonságairól, és tanácsokkal kell őket 
ellátni arra vonatkozóan, hogyan lehet a 
terméket környezetbarát módon használni.

(11) A tervezés tökéletesítéséből származó 
legnagyobb környezetvédelmi haszon 
eléréséhez rendkívül fontos a fogyasztókat
tájékoztatni a termékek teljesítményéről és 
környezetvédelmi tulajdonságairól,
továbbá tanácsokkal kell őket ellátni arra 
vonatkozóan, hogyan lehet a terméket 
környezetbarát módon használni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók tájékoztatása a fenntartható termelés és fogyasztás középpontjában áll. 
Annyiban lesz e politika hatékony, amennyiben a fogyasztók tisztában vannak a 
rendelkezésükre álló választási lehetőségekkel és a termékek, valamint szolgáltatások 
használatának módjával.

Módosítás 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az integrált termékpolitikáról szóló 
bizottsági közleményre (COM(2003)0302) 
alapozva, ezen irányelvnek alternatív 
üzleti modelleket kell ösztönöznie, 
elősegítve a termékek és szolgáltatások 
környezetvédelmi teljesítményét egész 
életciklusukon át.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

Módosítás 29
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az energiaintenzitás valamint a 
hulladéktermelés a termékek gyártásának, 
fogyasztásának és újrafelhasználásának 
során történő csökkentését a munkaterv
elfogadásáig elsődleges környezetvédelmi 
célnak kell tekinteni.

Or. pl

Indokolás

A környezet védelmének legjobb és leghatékonyabb módja a termék energiaintenzitásának a 
termék „életciklusának” valamennyi szakaszában való csökkentése. 

Módosítás 30
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Bár kívánatos a környezetvédelmi 
teljesítmény átfogó megközelítése, 
a munkaterv elfogadásáig elsődleges 
környezetvédelmi célnak az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentését kell tekinteni az 
energiafelhasználás hatásfokának növelése 
révén. A környezetbarát tervezés során a 
termékek szénegyensúlyát általánossá kell 
tenni, valamint figyelembe kell venni.
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Or. fr

Indokolás

 Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

Módosítás 31
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Egyes termékekre vagy ezek 
környezetvédelmi teljesítményére 
vonatkozóan szükséges és indokolt lehet 
külön számszerűsített környezetbarát 
tervezési követelményeket előírni, hogy 
környezeti hatásuk a lehető legkisebb 
legyen. Tekintettel az Egyesült Nemzetek
éghajlat-változási keretegyezményének
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve 
keretében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséhez, valamint 2020-ra az 
energiahatékonyság 20%-os növelése 
melletti közösségi kötelezettségvállaláshoz
való hozzájárulás sürgősségére, és az 
ebben az irányelvben szorgalmazott 
integrált megközelítés sérelme nélkül, 
bizonyos elsőbbséget kell adni azoknak az 
intézkedéseknek, amelyek nagy 
valószínűséggel és alacsony 
költségkihatással csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 
Az ilyen intézkedések is hozzájárulhatnak 
a természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához, és jelentős hozzájárulást 
nyújtanak a fenntartható termelés és 
fogyasztás tízéves keretprogramjához, 
amelyet a fenntartható fejlődésről szóló, 
2002. szeptemberi johannesburgi világ-
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csúcstalálkozón fogadtak el.

Or. en

Módosítás 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni 
a politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A jogi szabályozásra 
akkor van szükség, ha a piaci erők nem 
a kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

(17) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni 
a politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. Az ipari ágazatokat 
önszabályozásra irányuló javaslatok 
kidolgozására kell ösztönözni. A jogi 
szabályozás csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha a piaci erők nem 
a kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

Or. en

Indokolás

Az iparágon belüli önszabályozás az energia- és forráshatékonyság fokozásának 
költséghatékony módját kínálja. Ösztönözni kell az ipar saját kezdeményezéseit.

Módosítás 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni 
a politikai célokat, mint kötelező erejű 

(17) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni 
a politikai célokat, mint kötelező erejű 
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rendelkezésekkel. A jogi szabályozásra 
akkor van szükség, ha a piaci erők nem 
a kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

rendelkezésekkel. Az ipari ágazatokat 
önszabályozásra irányuló javaslatok 
kidolgozására kell ösztönözni.  A jogi 
szabályozás csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha a piaci erők nem 
a kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

Or. en

Indokolás

Annak megerősítése, hogy a jobb fenntarthatóság irányába történő gyors előrelépés önkéntes 
fellépés révén érhető el a legnagyobb valószínűséggel.  Azon energiával kapcsolatos 
termékeket előállító iparágakra, amelyek vagy nem tudnak, vagy nem akarnak önszabályozási 
intézkedéseket hozni, idővel természetszerűen végrehajtási intézkedéseket szabnak ki, de ez 
nem jelenti azt, hogy a többi energiával kapcsolatos iparágban készen és rendelkezésre álló 
önkéntes önszabályozást vissza kell szorítani, sőt, ellenkezőleg, ösztönözni kell.   

Módosítás 34
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Ez az irányelv a környezetbarát 
tervezés bevezetését a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
a mikrovállalkozások szintjén is ösztönözni 
kívánja. Ezt a széles körben és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatással, a 
szükségtelen bürokratikus követelmények 
hiányával, a környezetbarát tervezés 
keretében előirányzott célkitűzésekhez 
képest aránytalan többletköltségek 
adómentességével, és a rendelkezések 
végrehajtásához biztosított hosszú 
határidőkkel lehet elősegíteni.

Or. pl
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Indokolás

A kis- és középvállalkozások és a mikrovállalkozások különösen érzékenyek a szabályozás 
ilyen irányú módosításaira, amelyek bürokratikus többletköltségeket és terheket 
eredményeznek. Tekintettel a konkrét támogatási funkciók hasznosságára és hatékonyságára, 
nem elég csupán az információhoz való hozzáférés biztosítása, mivel az a kis- és 
középvállalkozások számára csak az új környezethez való alkalmazkodás bevezető szakaszát 
jelenti.

Módosítás 35
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával 
kapcsolatos  termékeket „CE” jelöléssel és 
megfelelő adatokkal kell ellátni, a belső 
piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében. A végrehajtási intézkedések 
következetes végrehajtása szükséges 
a szabályozott, energiával kapcsolatos
termékek környezetvédelmi hatásainak 
csökkentése és a tisztességes piaci verseny 
biztosítása érdekében.

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával 
kapcsolatos  termékeket „CE” jelöléssel és 
megfelelő adatokkal kell ellátni, a belső 
piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében.

Or. pl

Indokolás

A végrehajtási intézkedések szigorú alkalmazása ellentétes a 17., 18. és 19. 
preambulumbekezdésben említett, a környezetbarát tervezés célkitűzéseinek megvalósítását 
érintő alapelvekkel, amelyek az önszabályozási mechanizmusra vonatkoznak. 
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Módosítás 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával 
kapcsolatos  termékeket „CE” jelöléssel és 
megfelelő adatokkal kell ellátni, a belső 
piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében. A végrehajtási intézkedések 
következetes végrehajtása szükséges 
a szabályozott, energiával kapcsolatos
termékek környezetvédelmi hatásainak 
csökkentése és a tisztességes piaci verseny 
biztosítása érdekében.

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben vagy az önszabályozási 
intézkedésekben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával 
kapcsolatos  termékeket „CE” jelöléssel és 
megfelelő adatokkal kell ellátni, a belső 
piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében. A végrehajtási intézkedések 
következetes végrehajtása szükséges 
a szabályozott, energiával kapcsolatos
termékek környezetvédelmi hatásainak 
csökkentése és a tisztességes piaci verseny 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedések szerinti elismeréssel azonos, jóváhagyott önszabályozási 
intézkedések követelményeinek megfelelő termékek piaci elismeréséről való rendelkezés.

Módosítás 37
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával
kapcsolatos  termékeket „CE” jelöléssel és 
megfelelő adatokkal kell ellátni, a belső 
piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében. A végrehajtási intézkedések 

(22) Az irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott, 
a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő energiával
kapcsolatos energiafelhasználó
termékeket „CE” jelöléssel és megfelelő 
adatokkal – különösen a termék 
szénegyensúlyával – kell ellátni, a belső 
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következetes végrehajtása szükséges 
a szabályozott, energiával kapcsolatos
termékek környezetvédelmi hatásainak 
csökkentése és a tisztességes piaci verseny 
biztosítása érdekében.

piacon való szabad forgalomba hozataluk 
érdekében. A végrehajtási intézkedések 
következetes végrehajtása szükséges 
a szabályozott, energiával kapcsolatos
energiafelhasználó termékek 
környezetvédelmi hatásainak csökkentése 
és a tisztességes piaci verseny biztosítása 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

Módosítás 38
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás az irányelvben szereplő meghatározásnak megfelelő „termék” fogalma és az 
ilyen termékek csoportjai közötti kapcsolat megteremtését szolgálja a végrehajtási 
intézkedések elfogadása érdekében.
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Módosítás 39
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy hatályos jogszabály 
a jelen irányelvben rögzített 
követelményeket részben vagy egészében 
tartalmazza, akkor a hatályos szabályozási 
keret elsőbbséget élvez. 

Or. en

Indokolás

A jogalkotónak kerülnie kell a bizonytalanságot és az egymást átfedő jogszabályokat. Egyes 
ágazatok konkrét jogszabályok révén megfelelően vannak szabályozva. A közelmúltban 
elfogadott új jogi keretben foglalt elvek szerint először a termékekkel kapcsolatos konkrét 
jogszabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 40
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az egyedi igények szerint készített 
termékek mentességet élveznek ezen 
irányelv hatálya alól.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv azon követelmények 
meghatározásáról rendelkezik, amelyeknek 
a végrehajtási intézkedések hatálya alá 
tartozó, energiával kapcsolatos
termékeknek meg kell felelniük ahhoz, 
hogy forgalomba hozhatók és/vagy 
használatba vehetők legyenek. Az irányelv 
az energiahatékonyság és 
a környezetvédelem szintjének növelésével 
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, 
ugyanakkor növeli az energiaellátás 
biztonságát.

(2) Ez az irányelv azon követelmények 
meghatározásáról rendelkezik, amelyeknek 
a végrehajtási intézkedések hatálya alá 
tartozó, energiával kapcsolatos
termékeknek meg kell felelniük ahhoz, 
hogy forgalomba hozhatók és/vagy 
használatba vehetők legyenek. Az irányelv 
az energia- és forráshatékonyság és a 
környezetvédelem szintjének növelésével 
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, 
ugyanakkor növeli az energiaellátás 
biztonságát.

Or. en

Módosítás 42
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egyedi igények szerint készített 
eszközök mentességet élveznek ezen 
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irányelv hatálya alól.

Or. de

Indokolás

A belső piaci termékekre vonatkozó új intézkedéscsomag rendelkezéseket tartalmaz a kkv-k 
szükségtelen megterhelésének elkerülésére. A 765/2008/EK rendelet értelmében „rendelésre 
vagy kis sorozatban gyártott termékek esetében könnyíteni kell a megfelelőségértékelési 
eljárásokkal kapcsolatos műszaki és adminisztratív feltételeken”. A megfelelőségértékeléseket 
úgy kell végrehajtani, hogy az ne jelentsen felesleges terheket a vállalkozások számára.

Módosítás 43
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az irányelv rendelkezései nem 
sérthetik a környezetvédelemmel 
kapcsolatos technikai követelményekről 
szóló közösségi jogi eszközökben 
lefektetett rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

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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Módosítás 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv nem alkalmazható
a személyszállító és árufuvarozási 
eszközökre.

(3) Ez az irányelv nem alkalmazható a 
személyszállító és árufuvarozási 
eszközökre, továbbá építési termékekre.

Or. en

Indokolás

Kerülni kell az építési termékek tekintetében a kettős szabályozást, mivel ezekre már léteznek 
összetett jogszabályok, amelyek valamennyi környezetbarát tervezésre vonatkozó szempontot 
tartalmaznak vagy hamarosan tartalmazni fognak:
 az építési termékekről szóló 89/106/EK irányelv (az építési termékekről szóló jövőbeli 

rendelet, COM(2008)0311, amely jelenleg felülvizsgálat alatt áll)
 az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK irányelv (átdolgozás alatt)
 a hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelv

Módosítás 45
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék, amely 
használata során hatást gyakorol az 
energiafogyasztásra, és amelyet az Európai 
Unióban hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba , beleértve azokat az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, 
energiával kapcsolatos  termékekbe 
beépítendő alkatrészeket is, amelyeket 
a végfelhasználók részére szánt egyedi 
alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék, amely 
használata során hatást gyakorol az 
energiafogyasztásra, és amelyet az Európai 
Unióban hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba , beleértve azokat az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, 
energiával kapcsolatos  termékekbe 
beépítendő, az energiával kapcsolatos 
termék energiafogyasztására kiható
alkatrészeket is, amelyeket 
a végfelhasználók részére szánt egyedi 
alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy 
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lehet értékelni; vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

Or. en

Indokolás

Az egyértelműségre annak elkerülésére van szükség, hogy az energiával kapcsolatos 
termékekbe beépítendő alkatrészek – amelyek tulajdonságai nincsenek kihatással az 
energiával kapcsolatos termék energiafogyasztására – ne tartozzanak az irányelv 
követelményeinek hatálya alá. 

Ugyanakkor az irányelv hatályának kiterjesztése előtt az erőfeszítéseket a különböző 
szabályozási eszközök jobb integrációjára és ezen eszközök közötti szinergia kiaknázására 
kell összpontosítani, biztosítva azt, hogy ezeket valamennyi tagország egységesen hajtja 
végre. 

Módosítás 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék, 
amely használata során hatást gyakorol az 
energiafogyasztásra, és amelyet az Európai 
Unióban hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba , beleértve azokat az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, 
energiával kapcsolatos  termékekbe 
beépítendő alkatrészeket is, amelyeket 
a végfelhasználók részére szánt egyedi 
alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék): olyan termék, 
amely használata során jelentős hatást 
gyakorol az energiafogyasztásra, és 
amelyet az Európai Unióban hoznak 
forgalomba és/vagy vesznek használatba, 
beleértve azokat az ennek az irányelvnek 
a hatálya alá tartozó, energiával 
kapcsolatos  termékekbe beépítendő 
alkatrészeket is, amelyeket 
a végfelhasználók részére szánt egyedi 
alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

Or. de
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Indokolás

A javasolt meghatározás nem eléggé egyértelmű és azt olyan módon kellene korlátozni, hogy 
az irányelv hatálya csak az energiafogyasztásra jelentős hatást gyakorló termékekre terjedjen 
ki. Ez összhangban van a környezeti hatás és az energiahatékonyság-javítási potenciál közötti 
arányosság biztosítására irányuló alapvető célkitűzéssel. 

Módosítás 47
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék, amely 
használata során hatást gyakorol az 

energiafogyasztásra, és amelyet az 
Európai Unióban hoznak forgalomba 
és/vagy vesznek használatba , beleértve 
azokat az  ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó, energiával kapcsolatos
termékekbe beépítendő alkatrészeket is, 
amelyeket a végfelhasználók részére szánt 
egyedi alkatrészként hoznak forgalomba 
és/vagy vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

1. „ energiával kapcsolatos  termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék,
amelynek a gyártási folyamat során
történő energiafelhasználása kiszámítható 
és/vagy amely használata során hatást 
gyakorol az energiafogyasztásra, és 
amelyet az Európai Unióban hoznak 

forgalomba és/vagy vesznek használatba , 
beleértve azokat az  ennek az irányelvnek 
a hatálya alá tartozó, energiával 
kapcsolatos  termékekbe beépítendő 
alkatrészeket is, amelyeket 
a végfelhasználók részére szánt egyedi 
alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy 
vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

Or. en

Indokolás

A szövegbe a gyártási folyamat során történő energiafelhasználást is be kell emelni.
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Módosítás 48
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „környezeti hatás”: a környezetben
végbement bárminemű változás, amely 
részben vagy egészben egy termék  miatt, 
annak életciklusa alatt következett be;

12. „környezeti hatás”: a környezetben
végbement bárminemű előrelátható vagy 
megfogalmazható változás, amely részben 
vagy egészben egy termék gyártása, 
használata és megsemmisítése miatt, 
annak életciklusa alatt következett be;

Or. pl

Indokolás

Azok a módosítások, amelyekről nem tudunk, nincsenek hatással a megfelelő fellépések 
végrehajtására. Egy termék életciklusa több szakaszt is magában foglal, a fellépés pedig csak 
a felhasználási szakaszra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a környezetbarát tervezés 
célkitűzéseit már a termék tervezése során szem előtt kell tartani, logikus, hogy e 
célkitűzéseket a termék teljes életciklusának figyelembe vételével határozzák meg.

Módosítás 49
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „jelentős környezeti hatás”: a 15. 
cikk (2) bekezdésében megállapított 
valamennyi feltételének megfelelő termék 
következtében keletkező környezeti hatás.

Or. en

Indokolás

A jelentős környezeti hatás fogalmának egyértelművé tételére.
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Módosítás 50
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „életciklus”: egy termékre  jellemző, 
egymásra következő és egymással 
kapcsolatban levő szakaszok a nyersanyag 
felhasználásától a végső ártalmatlanításig;

13. „életciklus”: egy termékre  jellemző, 
egymásra következő és egymással 
kapcsolatban levő szakaszok a nyersanyag 
felhasználásától a végső ártalmatlanításig, 
illetve újrafelhasználásig vagy 
újrahasznosításig;

Or. en

Indokolás

Változtatni kell a „bölcsőtől a sírig” fogalmán. Igen gyakran az olyan termékeket, 
amelyeknek hasznos élettartamuk lejárt, új termékekben újra fel lehet használni és/vagy újra 
lehet hasznosítani.

Módosítás 51
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „életciklus”: egy termékre  jellemző, 
egymásra következő és egymással 
kapcsolatban levő szakaszok a nyersanyag 
felhasználásától a végső ártalmatlanításig;

13.  „életciklus”: egy termékre  jellemző, 
egymásra következő és egymással 
kapcsolatban levő szakaszok a termelési 
folyamat során történő energia és 
nyersanyag felhasználásától a szállítás és 
elosztás, valamint a felhasználási szakasz 
során történő energiafelhasználásig, 
illetve a végső ártalmatlanítás során 
történő lehetséges újrafelhasználásig vagy 
újrahasznosításig, valamint az 
energianyereség energiafelhasználásáig;

Or. en
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Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a szövegben az energiafelhasználás, a termelési folyamat, a 
szállítás/elosztás és az újrafelhasználás/újrahasznosítás is szerepeljen.

Módosítás 52
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „energia-visszanyerés”: a hulladék 
tüzelőanyagként, közvetlen égetéssel 
történő felhasználása energiafejlesztés 
céljából más hulladékkal együtt, vagy 
anélkül, de a fejlesztett hő 
visszanyerésével;

törölve

Or. pl

Indokolás

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.

Módosítás 53
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „energia-visszanyerés”: a hulladék 
tüzelőanyagként, közvetlen égetéssel 
történő felhasználása energiafejlesztés 

16. „égetéssel történő részleges energia-
visszanyerés”: az éghető hulladék más 
hulladékkal együtt vagy anélkül történő,
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céljából más hulladékkal együtt, vagy 
anélkül, de a fejlesztett hő 
visszanyerésével;

közvetlen égetés általi termikus 
újrafelhasználása, azonban az energia hő
formájában való részleges
visszanyerésével;

Or. pl

Indokolás

A dolgokat a nevükön kell nevezni. A hulladékégetés nem tekinthető elsődlegesen az energia 
visszanyerés egyik módjának, mivel ez csupán a hulladék újrafelhasználásának egyik formája, 
amely ráadásul igen kockázatos a környezetre nézve. A hulladék elégetésével felszabaduló 
energia visszanyerése szükségszerűen a kibocsátott füstgázok toxikusságának növekedésével 
jár együtt, melyet e gázok mérgező összetevőinek másodlagos szintézise idéz elő, amikor a 
hőmérséklet a hőkivonás következtében lecsökken. 

Módosítás 54
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „ökológiai profil”: a termékre
vonatkozó végrehajtási intézkedéseknek
megfelelő leírás, amely egy termékhez
a teljes életciklusa során kapcsolódó, 
a környezeti hatások szempontjából 
jelentős és mérhető fizikai mennyiségekkel 
kifejezhető inputokat és outputokat
(anyagokat, emissziót és hulladékot) 
tartalmazza;

20. „ökológiai profil”: az 
energiafelhasználó termékre vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseknek megfelelő 
leírás, amely egy energiafelhasználó 
termékhez a teljes életciklusa során 
kapcsolódó, a környezeti hatások 
szempontjából jelentős és mérhető fizikai 
mennyiségekkel – többek között a 
szénegyensúllyal – kifejezhető inputokat és 
outputokat (anyagokat, emissziót és 
hulladékot) tartalmazza;

Or. fr
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Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

    

Módosítás 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

21. „környezetvédelmi teljesítmény”: 
a gyártónak a termék életciklusa során a 
termék környezetre gyakorolt összhatása
terén elért eredményei, amelyeket a 
műszaki dokumentációban foglalnak össze;

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni azt, hogy egy termék környezetvédelmi teljesítményének életciklus-alapú 
megközelítésen kell alapulnia.

Módosítás 56
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

21. egy termék „környezetvédelmi 
teljesítménye”: a gyártónak a termék
környezetvédelmi jellemzői terén elért 
eredményei, amelyek a műszaki
dokumentációban szerepelnek és a termék 
környezeti hatásának valódi 
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csökkentéséről adnak számot a termék 
életciklusának egyik, vagy valamennyi 
szakaszában;

Or. pl

Indokolás

A „környezetvédelmi teljesítmény” nem korlátozódhat a termék műszaki dokumentációjára, 
hanem valós jótékony hatással kell lennie a környezetre. Ellenkező esetben ez a kifejezés 
tartalmatlan marad, és a kifejtett erőfeszítések a termékkel kapcsolatos összköltségeken belül 
csak tovább növelik a környezettel kapcsolatos költségek arányát.

Módosítás 57
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

21. „környezetvédelmi teljesítmény”: 
a gyártónak a termék életciklusa során a 
termék környezetre gyakorolt összhatása
terén elért eredményei, amelyeket a 
műszaki dokumentációban foglalnak össze;

Or. en

Indokolás

Cefic támogatja annak beillesztését, hogy a környezetvédelmi teljesítmény mérésekor 
figyelembe kell venni a termék teljes életciklusát.

Módosítás 58
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „a környezetvédelmi teljesítmény 22. „a környezetvédelmi teljesítmény 
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növelése”: egy termék  környezetre 
gyakorolt hatását több generáción 
keresztül csökkentő eljárások, bár nem 
szükségszerűen a termék valamennyi 
környezetvédelmi jellemzőjére egyszerre
kiterjedően;

növelése”: egy termék  környezetre 
gyakorolt hatásának több generáción 
keresztül való csökkentésére irányuló 
folyamatos, bár nem szükségszerűen 
a termék valamennyi környezetvédelmi 
jellemzőjére egyszerre kiterjedő tendencia;

Or. pl

Indokolás

Nem szabad, hogy a környezetvédelmi teljesítmény javítása csupán a műszaki dokumentáció 
módosítására vonatkozó bürokratikus formula maradjon, hanem a termék környezetre 
gyakorolt negatív hatásának valós és mérhető csökkentését kell eredményeznie.

Módosítás 59
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a termék globális szénegyensúlyának 
meghatározása, ha azt az Európai 
Unióban hozzák forgalomba vagy veszik 
használatba

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.
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Módosítás 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtási intézkedések hatálya alá 
tartozó termék  forgalomba hozatala 
és/vagy használatbavétele előtt a terméket 
CE-megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, és 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani, 
amelyben a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője tanúsítja és kijelenti, hogy a 
termék  megfelel az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés valamennyi 
vonatkozó rendelkezésének.

(1) A végrehajtási intézkedések vagy 
önszabályozási intézkedések hatálya alá 
tartozó termék  forgalomba hozatala 
és/vagy használatbavétele előtt a terméket 
CE-megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, és 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani, 
amelyben a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője tanúsítja és kijelenti, hogy a 
termék  megfelel az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés valamennyi 
vonatkozó rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 61
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtási intézkedések hatálya alá 
tartozó termék  forgalomba hozatala 
és/vagy használatbavétele előtt a terméket 
CE-megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, és 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani, 
amelyben a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője tanúsítja és kijelenti, hogy a 
termék  megfelel az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés valamennyi 
vonatkozó rendelkezésének.

(1) A végrehajtási intézkedések vagy 
önszabályozási intézkedések hatálya alá 
tartozó termék  forgalomba hozatala 
és/vagy használatbavétele előtt a terméket 
CE-megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, és 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani, 
amelyben a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője tanúsítja és kijelenti, hogy a 
termék  megfelel az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés valamennyi 
vonatkozó rendelkezésének.

Or. en
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Indokolás

A 2. módosításnak megfelelő kiigazítás.

Módosítás 62
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk
Szabad mozgás

törölve

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják, és nem akadályozhatják 
egy termék  területükön történő 
forgalomba hozatalát és 
használatbavételét az I. melléklet 1. 
részében meghatározott, az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó 
környezetbarát tervezési paraméterekkel 
kapcsolatos környezetbarát tervezési 
követelményekre történő hivatkozással 
abban az esetben, ha az megfelel az 
alkalmazandó végrehajtási intézkedés 
vonatkozó rendelkezéseinek, és az 
5. cikknek megfelelően CE-jelöléssel van 
ellátva.
(2) A tagállamok nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják és nem akadályozhatják az 
5. cikknek megfelelően CE-jelöléssel 
ellátott termék  területükön történő 
forgalomba hozatalát és 
használatbavételét az I. melléklet 1. 
részében meghatározott, az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó 
környezetbarát tervezési paraméterekkel 
kapcsolatos környezetbarát tervezési 
követelményekre történő hivatkozással 
abban az esetben, ha az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés értelmében nincs 
szükség környezetbarát tervezési 
követelményre.



AM\766500HU.doc 39/54 PE418.286v02-00

HU

(3) A tagállamok nem akadályozhatják 
meg olyan termékek  bemutatását –
szakmai vásárokon, kiállításokon, 
termékbemutatókon stb. –, amelyek nem 
felelnek meg az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés rendelkezéseinek 
abban az esetben, ha jól látható jelölés 
utal arra, hogy azokat nem hozzák 
forgalomba/veszik használatba addig, 
amíg az említett rendelkezéseknek való 
megfelelőségük nem biztosított.

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

    

Módosítás 63
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják a kkv-k és 
a mikrovállalkozások ösztönzését arra, 
hogy már a terméktervezés szakaszában
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
megközelítést válasszanak és 
alkalmazkodjanak a jövőbeli európai 
jogszabályokhoz.

(3) A tagállamok biztosítják a kkv-k és 
a mikrovállalkozások ösztönzését arra, 
hogy már a terméktervezés szakaszában a 
környezetvédelem alapelveinek megfelelő 
megközelítést válasszanak és 
alkalmazkodjanak a jövőbeli európai 
jogszabályokhoz.

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezés követelményeinek kielégítése érdekében szükség van e 
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követelmények pontos meghatározására. A környezetvédelem alapelveinek megfelelő eljárás 
alkalmazásához hozzá tartozik a termék környezetvédelmi összköltségének a termék 
életciklusának valamennyi szakaszában való csökkentése.

Módosítás 64
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a környezetbarát 
tervezés követelményeivel kapcsolatban 
minden szükséges támogatást megadnak a 
kkv-k és a mikrovállalkozások számára. 
Ezek a követelmények nem képezhetnek a 
környezetbarát tervezés célkitűzéseihez 
képest aránytalan nehézségeket. A 
tagállamok adott esetben 
megsemmisíthetnek egyes különösen nagy 
terhet jelentő, az említett célkitűzések 
megvalósítását érintő követelményeket.

Or. pl

Indokolás

A kis- és középvállalkozások és a mikrovállalkozások különösen érzékenyek a szabályozás 
ilyen irányú módosításaira, amelyek bürokratikus többletköltségeket és terheket 
eredményeznek. Tekintettel a konkrét támogatási funkciók hasznosságára és hatékonyságára, 
nem elég csupán az információhoz való hozzáférés biztosítása, mivel az csak az új 
környezethez való alkalmazkodás bevezető szakaszát jelenti.

Módosítás 65
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék  jelentősen hozzájárulhat
környezeti hatásának javításához anélkül,

c) az életciklus költségelemzése alapján a 
termék környezeti hatása műszakilag 
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hogy ez túlzott költségekkel járna, különös 
tekintettel az alábbiakra:

kivitelezhető és gazdaságilag indokolt 
módon javítható, különös tekintettel az 
alábbiakra:

Or. en

Indokolás

A költségelemzésnek a termék teljes életciklusán kell alapulnia.

Módosítás 66
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.
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Módosítás 67
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) figyelembe veszi a termék életciklusát, –
ideértve a gyártási folyamatot is – és 
valamennyi lényeges környezetvédelmi 
jellemzőjét, többek között az energia- és 
forráshatékonyságot. A környezetvédelmi 
jellemzők és javításuk megvalósíthatósága
elemzésének mélysége egyenes arányban 
áll a jelentőségükkel.

Or. en

Indokolás

A szövegbe a gyártási folyamat során történő energiafelhasználást is be kell emelni.

Módosítás 68
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) figyelembe veszi a termék életciklusát és 
valamennyi lényeges környezetvédelmi 
jellemzőjét, többek között az
energiahatékonyságot. 
A környezetvédelmi jellemzők
elemzésének mélysége és javításuk 
megvalósíthatósága arányban áll 
a jelentőségükkel. A termék  lényeges 
környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények 

a) figyelembe veszi a termék életciklusát és 
valamennyi lényeges környezetvédelmi 
jellemzőjét, többek között az energia- és 
forráshatékonyságot. A környezetvédelmi 
jellemzők és javításuk megvalósíthatósága
elemzésének mélysége egyenes arányban 
áll a jelentőségükkel.
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elfogadása nem húzódhat el 
indokolatlanul az egyéb jellemzőkkel 
kapcsolatos bizonytalanságok miatt;

Or. en

Módosítás 69
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) értékelést készít a környezetre, 
a fogyasztókra és a gyártókra (beleértve 
a kkv-kat) gyakorolt hatásról 
a versenyképesség – beleértve 
a Közösségen kívüli piacokon fennálló 
versenyképességet is –, az innováció, 
a piacra jutás, valamint a költségek és
nyereségek tekintetében;

b) értékelést készít a környezetre, 
a fogyasztókra és a gyártókra (beleértve 
a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat) 
gyakorolt hatásról a versenyképesség –
beleértve a Közösségen kívüli piacokon 
fennálló versenyképességet is –, az 
innováció, a piacra jutás, valamint 
a költségek és előnyök tekintetében;

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezés célkitűzéseinek megvalósítására vonatkozó rendelkezéseknek nem 
szabad figyelmen kívül hagyniuk a preambulumban követett célokat. A Közösség gazdasága 
szempontjából a kisebb gazdasági szereplők (mikrovállalkozások) is fontosak, akiknek 
érdekeit a jogszabályi rendelkezésekben szem előtt kell tartani.

Módosítás 70
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) meghatározza az átültetés időpontját
(időpontjait), minden közbenső szakaszt 
vagy átmeneti intézkedést vagy időszakot, 
különös tekintettel a kkv-kra, vagy az

f) meghatározza az átültetés időpontját
(időpontjait), minden közbenső szakaszt 
vagy átmeneti intézkedést vagy időszakot, 
különös tekintettel a kkv-kra és a 
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elsősorban általuk gyártott egyedi 
termékcsoportokra gyakorolt lehetséges 
hatásokra.

mikrovállalkozásokra, vagy az általuk 
gyártott egyedi termékcsoportokra 
gyakorolt lehetséges hatásokra.

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezés célkitűzéseinek megvalósítására vonatkozó rendelkezéseknek nem 
szabad figyelmen kívül hagyniuk a preambulumban követett célokat. A Közösség gazdasága a 
kkv-k és a kisebb gazdasági szereplők (mikrovállalkozások) tevékenységén nyugszik, akiknek 
érdekeit a jogszabályi rendelkezésekben szem előtt kell tartani.

Módosítás 71
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 15. cikkben megállapított 
kritériumokkal összhangban és a 18. 
cikkben említett konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság legkésőbb 2009. október 31-ig, 
majd azt követően háromévente előzetes
munkatervet készít, amely figyelembe veszi 
az irányelv hatályának az energiával 
kapcsolatos termékekre történő 
kiterjesztését, és amelyet nyilvánosan 
hozzáférhető tesz.

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

Az előzetes munkaterv a következő három 
évre vonatkozó, teljes listát tartalmaz 
azokról a termékcsoportokról, amelyek 
tekintetében a végrehajtási intézkedések 
elfogadását prioritásként kezelik.

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

Az előzetes munkatervet benyújtják az 
Európai Parlamenthez megfontolásra. Az 
Európai Parlament minden egyes 
termékcsoportot külön vizsgál meg. A 
végső munkaterv csak azokat a 
termékcsoportokat tartalmazza, 
amelyekhez az Európai Parlament 
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hozzájárult. A Bizottság semmilyen más 
termékcsoportot nem vesz tekintetbe a 
végrehajtási intézkedések elfogadásához. 
Ezek ismét benyújthatók az Európai 
Parlamenthez egy jövőbeli előzetes 
munkatervben való jóváhagyásra.

Or. de

Indokolás

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.  

Módosítás 72
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 és 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 15. cikkben megállapított 
kritériumokkal összhangban és 
a 18. cikkben említett konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően 
a Bizottság legkésőbb 2010. július 6-ig 
munkatervet készít, amelyet nyilvánosan 
hozzáférhető tesz.
A tervnek tartalmaznia kell a 2012 előtt 
szabályozandó, elsőbbséget élvező 
energiával kapcsolatos termékek (például 
építési termékek és tisztítószerek), 
valamint vízfelhasználó termékek listáját, 
amely környezeti hatásuk és a termék 
életciklusa során történő esetleges 
javítások célja alapján jön létre.

Or. en
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Módosítás 73
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2011-re a Bizottság módszereket 
dolgoz ki a végrehajtási intézkedések 
előkészítésére és az energiával nem 
kapcsolatos termékek – ideértve a 
vízfelhasználó termékeket, textíliákat, 
bútorokat, építési termékeket és 
tisztítószereket – rangsorolási 
folyamatának megkönnyítésére 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedések kidolgozására vonatkozó jelenlegi módszereket ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy kiterjedjenek az energiával nem kapcsolatos termékekre.

Módosítás 74
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– végrehajtási intézkedéseket azokkal 
a termékekkel kezdve, amelyeket az ECCP 
úgy határozott meg, mint amelyek igen 
nagy jelentőségűek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának költséghatékony 
csökkentésében, így például a fűtő- és 
vízmelegítő berendezések, az elektromos 
motorrendszerek, a világítás mind 
a háztartási, mind pedig szolgáltatói 
szektorokban, a háztartási berendezések, az 
irodai berendezések mind a háztartási, 

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

irodai berendezések mind a háztartási, 
mind pedig szolgáltatói szektorokban, 
a szórakoztató elektronika, valamint 
a HVAC (hűtő, szellőztető és 
légkondicionáló) rendszerek;

Or. en

Indokolás

A 22. preambulumbekezdés módosításnak megfelelő kiigazítás.

Módosítás 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok és minden 
jelentős, az adott termék/termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a kkv-k, a kézműipar, 
a szakszervezetek, a kereskedők, 
a kiskereskedők, az importőrök, 
a környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek
a felek hozzájárulnak különösen
a végrehajtási intézkedések 
meghatározásához és felülvizsgálatához,
a létrehozott piacfelügyeleti 
mechanizmusok hatékonyságának 
vizsgálatához és az önkéntes vállalások
vagy egyéb önszabályozó intézkedések 
értékeléséhez. Ezek a felek konzultációs 
fórum keretében találkoznak. A fórum 
eljárási szabályait a Bizottság állapítja 
meg.

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok és minden 
jelentős, az adott termék/termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a kkv-k, a kézműipar, 
a szakszervezetek, a kereskedők, 
a kiskereskedők, az importőrök, 
a környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a 
felek hozzájárulnak különösen a 
végrehajtási intézkedések és a termékek 
környezetvédelmi teljesítményének az 
egész életcikluson át történő 
elősegítéséhez szükséges kiegészítő 
intézkedések – mint például az alternatív 
üzleti modellek előmozdítása –
meghatározásához és felülvizsgálatához, a 
létrehozott piacfelügyeleti mechanizmusok 
hatékonyságának vizsgálatához, és az 
önkéntes megállapodások vagy egyéb 
önszabályozó intézkedések értékeléséhez. 
Ezek a felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum eljárási szabályait 
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a Bizottság állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A konzultációs fórumnak minél szélesebb párbeszédre kell törekednie.

Módosítás 76
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
jogszabályaik megszegésére vonatkozó
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében .
Az  előírt  szankcióknak hatékonyaknak,
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük, tekintettel a nem 
megfelelőség fokára és a közösségi piacon 
forgalomba hozott nem megfelelő 
termékek mennyiségére. A tagállamok 
legkésőbb a 23. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig értesítik ezekről a 
rendelkezésekről a Bizottságot, és 
haladéktalanul bejelentenek valamennyi 
későbbi, ezeket érintő módosítást.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
jogszabályaik megszegésére vonatkozó
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében .
Az  előírt  szankcióknak a termékek által 
eredményezett kockázatmentességgel 
arányosaknak, hatékonyaknak, és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, 
tekintettel a nem megfelelőség fokára és 
a közösségi piacon forgalomba hozott nem 
megfelelő termékek mennyiségére. A 
tagállamok legkésőbb a 23. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik ezekről a rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv célkitűzéseinek megvalósítása esetében –  
szemben az egyéb rendelkezésekben található célkitűzésekkel, amelyek elsődleges célja, hogy 
megvédjék a fogyasztókat a potenciálisan veszélyes termékek forgalomba hozatala által 
eredményezett valós kockázatoktól – az alkalmazott szankcióknak a kockázatok hiányát kell 
tükrözniük, amelyet az irányelv célkitűzései megvalósításának elmaradása eredményez.  A 
szankciónak az okozott kockázattal arányosnak kell lennie.
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Módosítás 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2015-ig a 18. 
cikkben említett konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően 
felülvizsgálja ezen irányelv és végrehajtási 
intézkedéseinek hatékonyságát, a 
végrehajtási intézkedések küszöbértékeit,
a piacfelügyeleti mechanizmust és minden 
ezzel kapcsolatban létrejött önszabályozást, 
és adott esetben javaslatokat nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. de

Indokolás

Mielőtt fontolóra vennénk a hatály további kiterjesztését, az irányelv egészét felül kell 
vizsgálni. A kérdéses irányelv végrehajtásával kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre 
tapasztalatok. Még el kell telnie néhány évnek, míg információink lesznek a gyártóknak a 
környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve 
arról, hogy e követelmények milyen hatással vannak a piacra. Az irányelv működésének és 
hatékonyságának a gyakorlatban történő próbáját megelőzően korai volna a hatály bármilyen 
kiterjesztése. 
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Módosítás 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2012-ig a fent
említett konzultációs fórummal folytatott 
konzultációt követően felülvizsgálja ezen
irányelv és végrehajtási intézkedéseinek 
hatékonyságát, különösen megvizsgálva a 
termékek teljes életciklusát, beleértve a 
források fenntartható kezelését, valamint 
az újrafelhasználás és újrafeldolgozás 
elősegítését, a végrehajtási intézkedések 
küszöbértékeit, a piacfelügyeleti 
mechanizmust és minden ezzel 
kapcsolatban létrejött önszabályozást –
beleértve az alternatív üzleti modellek 
ösztönzését a termék környezetvédelmi 
teljesítményének a teljes életcikluson át 
történő elősegítése érdekében, mint 
például a funkcionális gondolkodás, a 
dematerializáció és a biomimikri 
alkalmazása – és adott esetben ezen 
irányelv módosítására vonatkozó javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

Módosítás 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1.1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) újrafelhasználás vagy visszanyerés
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Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a meghatározás magában foglalja az újrafelhasználást és az 
újrafeldolgozást.

Módosítás 80
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1.2 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e a) szénegyensúly

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

Módosítás 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv 
értelmében az egészségre és/vagy 
a környezetre ártalmasnak minősített
anyagok felhasználása, tekintettel az egyes 
meghatározott anyagok forgalomba 

d) az 1907/2006/EC rendelet 57. cikkében 
foglalt kritériumoknak megfelelő és e 
rendelet 59. cikkének (1) bekezdése 
alapján azonosított anyagok felhasználása, 
tekintettel az egyes meghatározott anyagok 
forgalomba hozatalára és felhasználására 
vonatkozó jogszabályok, így a 
76/769/EGK, illetve a 2002/95/EK 
irányelvek rendelkezéseire;
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hozatalára és felhasználására vonatkozó 
jogszabályok, így a 76/769/EGK, illetve 
a 2002/95/EK rendelkezéseire;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a termék szénegyensúlya legalább 
akkor, ha azt az Európai Unióban hozzák 
forgalomba vagy veszik használatba;

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.
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Módosítás 83
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott, a termékek előállítására 
jelentős hatást gyakorló környezetvédelmi 
jellemzők tárgyalása kapcsán a termékek
gyártója köteles a termékmodell teljes 
életciklusára kiterjedő elemzést végezni, 
amely a szokásos üzemi körülményeken és 
a termék rendeltetési célján alapuló reális 
feltételezéseken alapszik. Más 
környezetvédelmi jellemzőket is meg lehet 
vizsgálni önkéntes alapon.

(1) A végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott, a termékek előállítására 
jelentős hatást gyakorló környezetvédelmi 
jellemzők tárgyalása kapcsán az 
energiafelhasználó termékek gyártója 
köteles az energiafelhasználó 
termékmodell teljes életciklusára kiterjedő 
elemzést végezni, amely a szokásos üzemi 
körülményeken és a termék rendeltetési 
célján, valamint a szénegyensúlyon
alapuló reális feltételezéseken alapszik. 
Más környezetvédelmi jellemzőket is meg 
lehet vizsgálni önkéntes alapon.

Or. fr

Indokolás

Egyértelmű, hogy csak a fogyasztás energiateljesítménye nem lehet elégséges az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentését eredményező módszerek ösztönzésére, mostantól 
kezdve a termékek globális szénegyensúlyát kell figyelembe venni, valamint az 
éghajlatváltozásra kihatással alig lévő termékek támogatására ezen egyensúlyról a 
felhasználókat a termék életciklusának minden fázisában tájékoztatni.

Módosítás 84
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 9 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. AZ ÖSZTÖNZÉSEK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

9. A POLITIKÁK KÖZÖTTI ÖSSZHANG

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítása, hogy a cím összhangban van e mondat értelmével.

Módosítás 85
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A TERMÉKÁGAZAT LEFEDÉSE
Az önszabályozási intézkedések normális 
esetben nem tekintendők úgy, hogy 
teljesítik az ebben a mellékletben 
meghatározott kritériumokat, kivéve, ha a 
termék vagy termékcsoport termelési 
aránya az EU-ban 75%-os vagy ennél 
magasabb.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy bármely, önszabályozási intézkedésre irányuló javaslat kellőképpen 
képviseli a terméket vagy termékcsoportot, és ezáltal azon probléma kezelése, hogy a túl sok 
visszaélő esetleg aláássa az önszabályozási intézkedés megbízhatóságát.  Jelenleg a bizottsági 
szöveg nem tartalmaz semmilyen javasolt leszűkítést, és ez azzal a kockázattal jár, hogy e 
leszűkítés hiányában az önkéntes önszabályozást életképtelennek tekinthetik, noha gyorsabban 
és olcsóbban vezet eredményhez, mint a végrehajtási intézkedések.
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