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Predlog spremembe 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Predlog direktive

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Trenutno je treba še sprejeti izvedbene ukrepe za skupine izdelkov, ki so vključene v veljavno 
zakonodajo. Revizija direktive vodi v povečanje birokracije in proizvodnih ter razvojnih 
stroškov, ne da bi kakor koli prispevala k varovanju podnebja. Skupno znižanje emisij je treba 
doseči prek trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 10
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo , lahko povzročijo ovire v trgovini 
in izkrivljajo konkurenco v Skupnosti ter 
s tem neposredno vplivajo na vzpostavitev 
in delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence.  Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke, povezane z 
energijo, zagotavlja usklajenost zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo vseh 
pomembnih izdelkov, povezanih z 
energijo, na ravni Skupnosti.

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo, lahko povzročijo ovire v trgovini 
in izkrivljajo konkurenco v Skupnosti ter 
s tem neposredno vplivajo na vzpostavitev 
in delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence.  Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke, povezane z 
energijo, zagotavlja usklajenost zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo vseh 
pomembnih izdelkov, povezanih z 
energijo, na ravni Skupnosti. Razširitev 
področja uporabe na izdelke, povezane z 
energijo, ne sme povzročiti prevelikih 
tržnih omejitev za mala in srednje velika 
podjetja ter s tem omejevati njihove 
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konkurenčnosti.

Or. de

Predlog spremembe 11
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo , lahko povzročijo ovire v trgovini 
in izkrivljajo konkurenco v Skupnosti ter 
s tem neposredno vplivajo na vzpostavitev 
in delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence. Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke, povezane z 
energijo, zagotavlja usklajenost zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo vseh 
pomembnih izdelkov, povezanih z 
energijo, na ravni Skupnosti.

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov lahko 
povzročijo ovire v trgovini in izkrivljajo 
konkurenco v Skupnosti ter s tem 
neposredno vplivajo na vzpostavitev in 
delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence. Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke, povezane z 
energijo, zagotavlja usklajenost zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo vseh izdelkov, 
ki imajo znaten okoljski vpliv in veliko 
možnosti za izboljšanje svojega okoljskega 
vpliva, na ravni Skupnosti. Razširitev na 
izdelke, povezane z energijo, se uporablja, 
v kolikor ne prinaša nesorazmernega 
gospodarskega bremena, ki bi lahko 
ogrozilo konkurenčnost malih in srednje 
velikih podjetij na notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Za vsako ceno je treba preprečiti zmedo in prekrivanje zakonodaje. V gradbenem sektorju na 
primer trženje gradbenih proizvodov ureja zelo specifična zakonodaja (direktiva o gradbenih 
proizvodih, ki bo kmalu revidirana kot uredba o gradbenih proizvodih). V izvedbenih ukrepih 
iz obstoječe direktive o gradbenih proizvodih je že bil uveden nov sistem za trženje in 
označevanje proizvodov, vključno z izjavo o učinkovitosti na oznaki CE, na primer 
informacija o toplotnem prehodu. 
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Predlog spremembe 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Gradbeni proizvodi ne smejo biti 
vključeni v področje uporabe te direktive.
Splošna okoljska učinkovitost gradbenih 
proizvodov in zlasti njihova energetska 
učinkovitost se ne moreta oceniti ali 
izmeriti na ravni proizvoda, temveč zgolj 
na ravni gradnje.

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 13
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Direktiva velja le, v kolikor ni 
posebnih določb s podobnim ciljem, 
naravo ali učinkom v drugi veljavni 
usklajevalni zakonodaji Skupnosti. 
Skrbno je treba preprečiti zmedo na trgu 
in pretirane stroške zaradi prekrivanja 
zakonodaje.
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Or. en

Obrazložitev

Za vsako ceno je treba preprečiti zmedo in prekrivanje zakonodaje.

Predlog spremembe 14
Anders Wijkman

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izdelki, povezani z energijo , so veliki 
porabniki naravnih virov in energije 
v Skupnosti. Na okolje vplivajo tudi na 
številne druge načine. Pri večini skupin 
izdelkov, ki so na voljo na trgu Skupnosti, 
je mogoče zabeležiti zelo različne stopnje 
vplivov na okolje, čeprav se uporabljajo za 
podobne namene. V interesu trajnostnega 
razvoja bi bilo treba pri teh izdelkih, 
predvsem z ugotavljanjem poglavitnih 
virov negativnih okoljskih vplivov in 
izogibanjem prenašanja onesnaževanja, 
spodbujati stalne izboljšave skupnih 
okoljskih vplivov, kadar te izboljšave ne 
povzročajo pretiranih stroškov.

(3) Pri večini skupin izdelkov, ki so na 
voljo na trgu Skupnosti, je mogoče 
zabeležiti zelo različne stopnje vplivov na 
okolje, čeprav se uporabljajo za podobne 
namene. V interesu trajnostnega razvoja bi 
bilo treba pri teh izdelkih, predvsem z 
ugotavljanjem poglavitnih virov negativnih 
okoljskih vplivov in izogibanjem 
prenašanja onesnaževanja, spodbujati 
stalne izboljšave skupnih okoljskih 
vplivov, kadar te izboljšave ne povzročajo 
pretiranih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Če se področje uporabe te direktive v prizadevanju za energetsko učinkovitost in učinkovitost 
rabe virov razširi in zajame vse izdelke, potem logično sledi črtanje prvih dveh stavkov. 
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Predlog spremembe 15
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izdelki, povezani z energijo , so veliki 
porabniki naravnih virov in energije 
v Skupnosti. Na okolje vplivajo tudi na 
številne druge načine. Pri večini skupin 
izdelkov, ki so na voljo na trgu Skupnosti, 
je mogoče zabeležiti zelo različne stopnje 
vplivov na okolje, čeprav se uporabljajo za 
podobne namene. V interesu trajnostnega 
razvoja bi bilo treba pri teh izdelkih, 
predvsem z ugotavljanjem poglavitnih 
virov negativnih okoljskih vplivov in 
izogibanjem prenašanja onesnaževanja, 
spodbujati stalne izboljšave skupnih 
okoljskih vplivov, kadar te izboljšave ne 
povzročajo pretiranih stroškov.

(3) Izdelki, povezani z energijo , so veliki 
porabniki naravnih virov in energije 
v Skupnosti. Na okolje vplivajo tudi zaradi 
proizvodnje odpadkov. Pri večini skupin 
izdelkov, ki so na voljo na trgu Skupnosti, 
je mogoče zabeležiti zelo različne stopnje 
vplivov na okolje, saj se vpliv na okolje 
spreminja glede na tehnološki razvoj 
proizvoda in skupne stroške izdelave. V 
interesu trajnostnega razvoja bi bilo treba 
pri teh izdelkih, predvsem z ugotavljanjem 
poglavitnih virov, spodbujati zmanjšanje 
okoljskih vplivov, kadar te izboljšave ne 
povzročajo pretiranih stroškov.

Or. pl

Obrazložitev

Skupni stroški izdelave proizvoda vsebujejo tudi okoljske stroške. Vendar je energetska 
intenzivnost proizvoda v veliki meri odvisna od stopnje njegove tehnološke razvitosti. Ti dve 
merili neposredno kažeta na stopnjo izkoriščanja okolja.

Predlog spremembe 16
Satu Hassi

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Številni izdelki, povezani z energijo, 
in številni izdelki, ki niso povezani z 
energijo, imajo veliko zmožnost za 
zmanjšanje okoljskih vplivov ter dosego 
učinkovitosti rabe virov in materialov z 
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boljšo zasnovo.

Or. en

Predlog spremembe 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Okoljsko primerna zasnova izdelkov je 
ključni dejavnik Strategije Skupnosti 
o integrirani politiki izdelkov. Kot 
preventivni pristop, zasnovan za 
optimizacijo okoljske učinkovitosti 
izdelkov, ponuja resnične nove priložnosti 
proizvajalcem, potrošnikom in družbi kot 
celoti, ob tem pa ohranja njihove 
funkcionalne lastnosti.

4. Okoljsko primerna zasnova izdelkov je 
ključni dejavnik Strategije Skupnosti 
o integrirani politiki izdelkov. Kot 
preventivni pristop, zasnovan za 
optimizacijo okoljske učinkovitosti 
izdelkov, ponuja resnične nove priložnosti 
proizvajalcem, potrošnikom in družbi kot 
celoti, ob tem pa ohranja njihove 
funkcionalne lastnosti. Za okrepitev 
energetske učinkovitosti in učinkovitosti 
rabe virov ter omejitev onesnaževanja je 
treba upoštevati raznolike možnosti, na 
primer funkcionalno mišljenje 
(spreminjanje proizvodov v storitve), 
dematerializacijo z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami ter 
tehnološki razvoj na osnovi posnemanja 
narave (biomimikrija).

Or. en

Obrazložitev

Za občutno okrepitev energetske učinkovitosti in učinkovitosti rabe virov bo treba temeljito 
preučiti sedanje poslovne modele ter organizacijo proizvodnje in porabe. Številni so primeri, 
kjer se to že dogaja, eden od njih je Interface, proizvajalec talnih oblog iz ZDA. Namesto da 
bi jih prodajal, daje svoje proizvode v najem, s čimer se znatno zmanjšajo količina 
uporabljenega materiala in emisije CO2.
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Predlog spremembe 18
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Okoljsko primerna zasnova izdelkov je 
ključni dejavnik Strategije Skupnosti 
o integrirani politiki izdelkov. Kot 
preventivni pristop, zasnovan za 
optimizacijo okoljske učinkovitosti
izdelkov, ponuja resnične nove priložnosti 
proizvajalcem, potrošnikom in družbi kot 
celoti, ob tem pa ohranja njihove 
funkcionalne lastnosti.

(4) Okoljsko primerna zasnova je ključni 
dejavnik strategije Skupnosti o integrirani 
politiki izdelkov. Kot preventivni pristop, 
zasnovan za optimizacijo okoljskih 
stroškov izdelkov, ponuja resnične 
možnosti, da gospodarstva držav članic 
Skupnosti zmanjšajo vpliv na okolje, ob 
tem pa ohranja njihove funkcionalne 
lastnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Okolju primerna zasnova naj bi zmanjšala energetsko intenzivnost gospodarstev v državah 
članicah Skupnosti.

Predlog spremembe 19
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izboljšanje energetske učinkovitosti –
ena od razpoložljivih možnosti je 
učinkovitejša končna raba električne 
energije – je znaten prispevek k doseganju 
ciljnih emisij toplogrednih plinov 
v Skupnosti. Potreba po električni energiji 
je najhitreje rastoča kategorija rabe končne 
energije. Brez politike, ki bi nevtralizirala 
ta trend, je predvidena njena rast v 
naslednjih 20 do 30 letih. Kakor je 
predlagala Komisija v Evropskem 
programu za podnebne spremembe 
(ECCP), je možno znatno zmanjšanje rabe 

(5) Zmanjšanje energetske intenzivnosti 
gospodarstev v državah članicah 
Skupnosti je znaten prispevek k varstvu 
okolja na ozemlju Skupnosti ter zaradi 
manjše porabe uvoženih osnovnih surovin 
tudi izven nje. Potreba po električni 
energiji je najhitreje rastoča kategorija rabe 
energije. Predvidena je njena rast v 
naslednjih 20 do 30 letih. Kakor je 
predlagala Komisija v Evropskem 
programu za podnebne spremembe 
(ECCP), sta zmanjšanje rabe energije ter 
povečanje učinkovitosti pri njeni 
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energije. Podnebne spremembe so ena 
izmed prioritet Šestega okoljskega 
akcijskega programa Skupnosti iz Sklepa 
št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta. Varčevanje z energijo je 
stroškovno najučinkovitejši način za 
povečanje zanesljivosti oskrbe in 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza. Zato bi 
morali pri povpraševanju sprejeti tehtne 
ukrepe in cilje.

proizvodnji prednostni nalogi v delovanju 
na področju varstva okolja. Varčevanje 
z energijo je stroškovno najučinkovitejši 
način za povečanje zanesljivosti preskrbe
in zmanjšanje odvisnosti od uvoza. Zato bi 
morali pri povpraševanju sprejeti tehtne 
ukrepe in cilje za zmanjšanje potrebe po 
energiji.

Or. pl

Obrazložitev

La réduction de l'intensité énergétique des économies de la Communauté, avec à la fois une 
augmentation de l'efficacité de la production d'énergie, constitue une mesure efficace en 
matière de protection de l'environnement et de réduction de la dépendance à l'égard des 
importations. L'augmentation de la consommation d'énergie dans les vingt à trente 
prochaines années est inévitable, indépendamment des efforts entrepris pour économiser 
l'énergie. C'est pourquoi, en plus de réduire l'intensité énergétique des économies, le plus 
important est de promouvoir les nouvelles sources d'énergies renouvelables.

Predlog spremembe 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izboljšanje energetske učinkovitosti –
ena od razpoložljivih možnosti je 
učinkovitejša končna raba električne 
energije – je znaten prispevek k doseganju 
ciljnih emisij toplogrednih plinov 
v Skupnosti. Potreba po električni energiji 
je najhitreje rastoča kategorija rabe končne 
energije. Brez politike, ki bi nevtralizirala 
ta trend, je predvidena njena rast 
v naslednjih 20 do 30 letih. Kakor je 
predlagala Komisija v Evropskem 
programu za podnebne spremembe 
(ECCP), je možno znatno zmanjšanje rabe 
energije. Podnebne spremembe so ena 
izmed prioritet Šestega okoljskega 

(5) Izboljšanje energetske učinkovitosti in 
učinkovitosti rabe virov – ena od 
razpoložljivih možnosti je učinkovitejša 
končna raba električne energije – je znaten 
prispevek k doseganju ciljnih emisij 
toplogrednih plinov v Skupnosti in ciljev iz 
tematske strategije o naravnih virih. 
Potreba po električni energiji je najhitreje 
rastoča kategorija rabe končne energije. 
Brez politike, ki bi nevtralizirala ta trend, 
je predvidena njena rast v naslednjih 20 do 
30 letih. Kakor je predlagala Komisija 
v Evropskem programu za podnebne 
spremembe (ECCP), je možno znatno 
zmanjšanje rabe energije. Podnebne 
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akcijskega programa Skupnosti iz Sklepa 
št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta. Varčevanje z energijo je 
stroškovno najučinkovitejši način za 
povečanje zanesljivosti oskrbe in 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza. Zato bi 
morali pri povpraševanju sprejeti tehtne 
ukrepe in cilje.

spremembe so ena izmed prioritet Šestega 
okoljskega akcijskega programa Skupnosti 
iz Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Varčevanje z energijo 
je stroškovno najučinkovitejši način za 
povečanje zanesljivosti oskrbe in 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza. Zato bi 
morali pri povpraševanju sprejeti tehtne 
ukrepe in cilje.

Številna znanstvena poročila in tematska 
strategija o naravnih virih so dokazali 
potrebo po okrepljeni učinkovitosti rabe 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na tematsko strategijo o naravnih virih je pomembno, ker so v njej glavne 
utemeljitve, zakaj bi morala imeti direktiva za okoljsko primerno zasnovo področje uporabe, 
ki bi presegalo zgolj energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 21
Anders Wijkman

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Ukrepati bi bilo treba v fazi snovanja 
izdelkov, povezanih z energijo, saj se zdi, 
da je onesnaževanje, ki ga izdelek 
povzroča v svojem življenjskem ciklusu, 
določeno v tej fazi, ko nastane tudi večina 
vključenih stroškov. Funkcionalni pristop 
ponuja možnost za občutno povečanje 
učinkovitosti rabe virov na številnih 
področjih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2. Funkcionalno mišljenje, ki v bistvu proizvode 
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spreminja v storitve, ponuja velike možnosti na številnih področjih proizvodov.

Predlog spremembe 22
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Ukrepati bi bilo treba v fazi snovanja 
izdelkov, povezanih z energijo , saj se zdi, 
da je energetska intenzivnost izdelka
določena v tej fazi, ko nastane večina 
vključenih stroškov, tudi okoljskih.

Or. pl

Obrazložitev

Stroški izdelka so neposredno povezani z njegov energetsko intenzivnostjo. Vse okoljske 
stroške, povezane z izdelkom, se lahko oceni že v fazi njegovega snovanja.

Predlog spremembe 23
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili prost pretok okoljsko 
ustreznih izdelkov in izboljšali njihov 
skupni okoljski vpliv, bi bilo treba 
vzpostaviti skladen okvir za uporabo 
zahtev o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov, povezanih z energijo . Takšne 
zahteve Skupnosti bi morale izpolnjevati 
načela poštene konkurence in mednarodne 
trgovine.

(7) Da bi zmanjšali njihov skupni okoljski 
vpliv, je treba vzpostaviti skladen okvir za 
uporabo zahtev o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov, povezanih z energijo. 
Takšne zahteve Skupnosti bi morale 
izpolnjevati načela poštene konkurence in 
mednarodne trgovine.

Or. pl
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Obrazložitev

Kaže, da je poglavitni cilj okolju primerne zasnove zmanjšanje globalnega vpliva na okolje 
izdelkov, povezanih z energijo. 

Predlog spremembe 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 25
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če država članica meni, da mora 
zaradi pomembnih potreb, ki zadevajo 
varstvo okolja, ohraniti nacionalne 
določbe ali uvesti nove, ki temeljijo na 
znanstvenih dokazih glede varstva okolja 
zaradi problema, ki se v tej državi članici 

črtano
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pojavi po sprejetju ustreznega 
izvedbenega ukrepa, to lahko stori ob 
upoštevanju člena 95(4), (5) in (6) 
Pogodbe, ki predvideva predhodno uradno 
obvestilo Komisiji in njeno odobritev.

Or. pl

Predlog spremembe 26
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če država članica meni, da mora 
zaradi pomembnih potreb, ki zadevajo 
varstvo okolja, ohraniti nacionalne določbe 
ali uvesti nove, ki temeljijo na znanstvenih 
dokazih glede varstva okolja zaradi 
problema, ki se v tej državi članici pojavi 
po sprejetju ustreznega izvedbenega 
ukrepa, to lahko stori ob upoštevanju člena 
95(4), (5) in (6) Pogodbe, ki predvideva 
predhodno uradno obvestilo Komisiji in 
njeno odobritev.

(10) Če država članica meni, da mora 
zaradi pomembnih potreb, ki zadevajo 
varstvo okolja, ohraniti nacionalne določbe 
ali uvesti nove, ki temeljijo na znanstvenih 
dokazih glede varstva okolja zaradi 
problema, ki se v tej državi članici pojavi 
po sprejetju ustreznega izvedbenega 
ukrepa, to lahko stori ob upoštevanju člena 
95(4), (5) in (6) Pogodbe, ki predvideva 
predhodno uradno obvestilo Komisiji in 
njeno odobritev, če te nacionalne določbe 
ne škodujejo usklajevanju ali delovanju 
notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva za okoljsko primerno zasnovo držav članic ne bi smela spodbujati k sprejemanju 
samostojnih ukrepov, ki bi onemogočali uskladitev, ki je namen te direktive, ali bi škodovali 
notranjemu trgu.
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Predlog spremembe 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi bile okoljske koristi od 
izboljšane zasnove čim večje, bo morda 
potrebno obveščanje potrošnikov 
o okoljskih značilnostih in učinkovitosti 
izdelkov, povezanih z energijo , ter 
svetovanje o okolju prijaznem načinu 
uporabe teh izdelkov.

(11) Da bi bile okoljske koristi od 
izboljšane zasnove čim večje, je izjemnega 
pomena obveščanje potrošnikov 
o okoljskih značilnostih in učinkovitosti 
izdelkov, povezanih z energijo, ter 
svetovanje o okolju prijaznem načinu 
uporabe teh izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje potrošnikov je v središču trajnostne proizvodnje in porabe. Politika bo 
učinkovita, zgolj če bodo potrošniki dobro seznanjeni z možnostmi izbire in vedeli, kako 
uporabljati proizvode in storitve, ki jih bodo imeli na razpolago.

Predlog spremembe 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Na podlagi sporočila o integrirani 
politiki do proizvodov (KOM(2003)0302) 
mora ta direktiva spodbujati alternativne 
poslovne modele za pospeševanje okoljske 
učinkovitosti izdelkov in storitev skozi 
njihov celoten življenjski ciklus.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.
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Predlog spremembe 29
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Pri sprejemanju delovnega načrta bi 
morali zmanjšanje energetske 
intenzivnosti in proizvodnje odpadkov v 
procesu izdelave, porabe in reciklaže 
izdelkov obravnavati kot prednostni 
okoljski cilj.

Or. pl

Obrazložitev

Najboljši in najučinkovitejši način za varovanje okolja je zmanjšanje energetske intenzivnosti 
proizvoda v vsaki fazi njegovega življenjskega ciklusa. 

Predlog spremembe 30
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Čeprav je zaželen celovit pristop 
k okoljski učinkovitosti, bi morali pri 
sprejemanju delovnega načrta kot 
prednostni okoljski cilj obravnavati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
doseženo s povečanjem energetske 
učinkovitosti. Količina ogljika v 
proizvodih bi morala biti posplošena in 
upoštevana v okolju primerni zasnovi.

Or. fr
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Obrazložitev

 Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

Predlog spremembe 31
Satu Hassi

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prednost bi morale imeti alternativne 
rešitve, kot je na primer samoreguliranje 
v industriji, če bi cilje politike s takimi 
ukrepi lahko dosegli hitreje ali ceneje kot 
z obveznimi ukrepi. Zakonodajne ukrepe bi 
potrebovali tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

(17) Prednost bi morale imeti alternativne 
rešitve, kot je na primer samoreguliranje 
v industriji, če bi cilje politike s takimi 
ukrepi lahko dosegli hitreje ali ceneje kot 
z obveznimi ukrepi. Industrijske sektorje 
je treba spodbujati k pripravi predlogov o 
samoreguliranju. Zakonodajne ukrepe je 
treba uvesti zgolj tam, kjer se tržne sile ne 
bi razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo. 

Or. en

Obrazložitev

Samoreguliranje znotraj sektorjev ponuja stroškovno učinkovit način za povečanje energetske 
učinkovitosti in učinkovitosti rabe virov. Industrijo je treba spodbujati k lastnim pobudam.

Predlog spremembe 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prednost bi morale imeti alternativne 
rešitve, kot je na primer samoreguliranje 
v industriji, če bi cilje politike s takimi 
ukrepi lahko dosegli hitreje ali ceneje kot 
z obveznimi ukrepi. Zakonodajne ukrepe bi 
potrebovali tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

(17) Prednost bi morale imeti alternativne 
rešitve, kot je na primer samoreguliranje
v industriji, če bi cilje politike s takimi 
ukrepi lahko dosegli hitreje ali ceneje kot 
z obveznimi ukrepi. Industrijske sektorje 
je treba spodbujati k pripravi predlogov o 
samoreguliranju. Zakonodajne ukrepe je 
treba uvesti zgolj tam, kjer se tržne sile ne 
bi razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

Or. en
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Obrazložitev

V podporo stališču, da se hitro napredovanje k večji trajnosti najverjetneje lahko doseže s 
prostovoljnimi ukrepi. Sektorjem izdelkov, povezanih z energijo, ki bodisi ne morejo pripraviti 
ukrepov za samoreguliranje bodisi jih ne želijo pripraviti, bi bilo seveda sčasoma treba 
naložiti izvedbene ukrepe. Vendar ta pristop ne bi smel pomeniti, da je treba preprečevati 
prostovoljno samoreguliranje, ki je že na razpolago v drugih sektorjih, povezanih z energijo, 
prav nasprotno, treba ga je dejavno spodbujati.

Predlog spremembe 34
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Ta direktiva naj bi spodbujala tudi 
integracijo okoljsko primerne zasnove 
v malih in srednje velikih podjetjih 
(v nadaljevanju „MSP“) ter zelo majhnih 
podjetjih. Takšno integracijo bi bilo 
mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo 
in enostavnim dostopom do informacij, 
brez birokratskih zahtev, brez nalaganja 
dodatnih, nesorazmernih stroškov zaradi 
ciljev, predvidenih z okolju primerno 
zasnovo, ter z dovolj dolgimi roki za 
začetek izvajanja določb.

Or. pl

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja ter zelo mala podjetja so posebej občutljiva na te spremembe 
predpisov, ki povzročajo dodatne stroške in birokratske obremenitve. Ob upoštevanju 
koristnosti in učinkovitosti dejanskih podpornih dejavnosti, se ne smemo omejiti le na dostop 
do informacij, saj je to za mala in srednja podjetja le faza pred začetkom njihovega 
prilagajanja novemu okolju.
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Predlog spremembe 35
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se izdelki, povezani z energijo , ki 
so skladni z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi, določenimi v izvedbenih 
ukrepih te direktive, lahko dajo na notranji 
trg in prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami. Za zagotovitev zmanjšanja 
okoljskih vplivov reguliranih izdelkov, 
povezanih z energijo , in poštene 
konkurence je nujno strogo uveljavljanje 
izvedbenih ukrepov.

(22) Da se izdelki, povezani z energijo , ki 
so skladni z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi, določenimi v izvedbenih 
ukrepih te direktive, lahko dajo na notranji 
trg in prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami.

Or. pl

Obrazložitev

Dosledno izvajanje izvedbenih ukrepov je v nasprotju z načeli za doseganje ciljev o okolju 
primerni zasnovi, ki se nahajajo v uvodnih izjavah 17, 18 in 19 in ki govorijo o 
samoreguliranju. 

Predlog spremembe 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se izdelki, povezani z energijo , ki 
so skladni z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi, določenimi v izvedbenih 
ukrepih te direktive, lahko dajo na notranji 
trg in prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami. Za zagotovitev zmanjšanja 
okoljskih vplivov reguliranih izdelkov, 
povezanih z energijo , in poštene 
konkurence je nujno strogo uveljavljanje 

(22) Da se izdelki, povezani z energijo, ki 
so skladni z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi, določenimi v izvedbenih 
ukrepih te direktive ali z ukrepi za 
samoreguliranje, lahko dajo na notranji trg 
in prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami. Za zagotovitev zmanjšanja 
okoljskih vplivov reguliranih izdelkov, 
povezanih z energijo, in poštene 
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izvedbenih ukrepov. konkurence je nujno strogo uveljavljanje 
izvedbenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

S tem je dobijo izdelki, ki so skladni z zahtevami odobrenih ukrepov za samoreguliranje, 
enakovredno priznanje na tržišču kot tisti, ki so skladni z izvedbenimi ukrepi.

Predlog spremembe 37
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se izdelki, povezani z energijo , ki 
so skladni z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi, določenimi v izvedbenih 
ukrepih te direktive, lahko dajo na notranji 
trg in prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami. Za zagotovitev zmanjšanja 
okoljskih vplivov reguliranih izdelkov, 
povezanih z energijo , in poštene 
konkurence je nujno strogo uveljavljanje 
izvedbenih ukrepov.

(22) Da se izdelki, porabniki energije, 
povezani z energijo , ki so skladni 
z zahtevami po okoljsko primerni zasnovi, 
določenimi v izvedbenih ukrepih te 
direktive, lahko dajo na notranji trg in 
prosto gibajo, bi morali biti označeni 
z znakom „CE“ in opremljeni z dodatnimi 
informacijami, zlasti o količini ogljika v 
izdelku. Za zagotovitev zmanjšanja 
okoljskih vplivov reguliranih izdelkov, 
porabnikov energije, povezanih z 
energijo , in poštene konkurence je nujno 
strogo uveljavljanje izvedbenih ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.
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Predlog spremembe 38
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 39
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar so zahteve iz te direktive delno 
ali v celoti zajete že v obstoječi zakonodaji 
Skupnosti, ima obstoječi zakonodajni 
okvir prednost. 

Or. en

Obrazložitev

Zakonodajalec se mora izogniti zmedi in prekrivanju zakonodaje. Nekatere sektorje že 
ustrezno ureja specifična zakonodaja. V skladu z načeli, navedenimi v nedavno sprejetem
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novem zakondajnem okviru, mora najprej veljati specifična zakonodaja, povezana z izdelki.

Predlog spremembe 40
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Izdelki, narejeni po meri, so izvzeti iz 
področja uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva predvideva določitev 
zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, 
povezani z energijo , za katere veljajo 
izvedbeni ukrepi, da so dani v promet in/ali 

2. Ta direktiva predvideva določitev 
zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, 
povezani z energijo, za katere veljajo 
izvedbeni ukrepi, da so dani v promet in/ali 
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v uporabo. S povečanjem energetske 
učinkovitosti in ravni varstva okolja ter 
hkratnim povečanjem zanesljivosti oskrbe 
z energijo prispeva k trajnostnemu razvoju.

v uporabo. S povečanjem energetske 
učinkovitosti ter učinkovitosti rabe virov 
in ravni varstva okolja ter hkratnim 
povečanjem zanesljivosti oskrbe z energijo 
prispeva k trajnostnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 42
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Naprave, narejene po meri, so izvzete 
iz področja uporabe te direktive.

Or. de

Obrazložitev

V novem svežnju o notranjem trgu za blago so določbe, s katerimi naj bi se izognili 
nepotrebni obremenitvi malih in srednje velikih podjetij. Uredba 765/2008/ES določa, da za 
„proizvode, izdelane po naročilu, in proizvodnjo v omejenih serijah veljajo lažji tehnični in 
upravni pogoji v zvezi s postopki za ugotavljanje skladnosti“. Ocene skladnosti je treba izvesti 
tako, da se izognemo nepotrebni obremenitvi podjetij.

Predlog spremembe 43
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 - odstavek 2 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Določbe te direktive ne vplivajo na 
določbe v instrumentih Skupnosti o 
tehničnih zahtevah glede varovanja 
okolja.

Or. de
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne velja za potniška ali 
tovorna prevozna sredstva.

3. Ta direktiva ne velja za potniška ali 
tovorna prevozna sredstva in za gradbene 
proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba podvajanje zakonodaje za gradbene izdelke, saj zanje velja kompleksna 
zakonodaja, v katero so že vključeni ali bodo kmalu vključeni tudi vsi vidiki okoljsko primerne 
zasnove:
 Direktiva 89/106/ES o gradbenih proizvodih (prihodnja uredba o gradbenih proizvodih 

KOM(2008)0311, ki se trenutno pregleduje)
 Direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb (trenutno v prenovitvi)
 Okvirna direktiva o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES).

Predlog spremembe 45
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Izdelek, povezan z energijo ,“ , v 1. „Izdelek, povezan z energijo“, v 
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nadaljnjem besedilu „izdelek“,  je vsako 
blago, ki med uporabo vpliva na porabo 
energije ki je  dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji , vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji izdelke, povezane 
z energijo , za katere velja ta direktiva, ki 
so dani v promet in/ali uporabo kot 
samostojni deli za končne uporabnike in za 
katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo 
okoljsko učinkovitost.

nadaljnjem besedilu „izdelek“, je vsako 
blago, ki med uporabo vpliva na porabo 
energije, ki je dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji, vključno z deli, 
ki imajo vpliv na porabo energije izdelka, 
povezanega z energijo, ki so namenjeni 
vgradnji v izdelke, povezane z energijo, za 
katere velja ta direktiva, ki so dani v 
promet in/ali uporabo kot samostojni deli 
za končne uporabnike in za katere je 
mogoče neodvisno oceniti njihovo 
okoljsko učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna, da se v zahteve te direktive ne bi vključili tisti deli, ki so namenjeni 
vgradnji v izdelke, povezane z energijo, katerih značilnosti nimajo nobenega vpliva na porabo 
energije. 

Pred širjenjem področja uporabe te direktive pa bi bilo treba prizadevanja osredotočiti na 
boljšo povezanost različnih regulativnih instrumentov in izkoristiti sinergije med njimi, ob tem 
pa zagotoviti, da jih vse države članice enotno izvajajo. 

Predlog spremembe 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Izdelek, povezan z energijo ,“ , v 
nadaljnjem besedilu „izdelek“,  je vsako 
blago, ki med uporabo vpliva na porabo 
energije ki je  dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji , vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji izdelke, povezane 
z energijo , za katere velja ta direktiva, ki 
so dani v promet in/ali uporabo kot 
samostojni deli za končne uporabnike in za 
katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo 
okoljsko učinkovitost.

1. „Izdelek, povezan z energijo“, v 
nadaljnjem besedilu „izdelek“, je vsako 
blago, ki med uporabo znatno vpliva na 
porabo energije, ki je dano v promet in/ali 
v uporabo v Evropski uniji, vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji v izdelke, 
povezane z energijo, za katere velja ta 
direktiva, ki so dani v promet in/ali 
uporabo kot samostojni deli za končne 
uporabnike in za katere je mogoče 
neodvisno oceniti njihovo okoljsko 
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učinkovitost;

Or. de

Obrazložitev

Predlagana opredelitev se zdi preveč nejasna in bi jo bilo treba omejiti tako, da bi samo 
izdelki, ki znatno vplivajo na porabo energije, spadali v področje uporabe te direktive. To je 
skladno s temeljnim ciljem zagotoviti sorazmernost med vplivom na okolje in možnostjo za 
izboljšanje. 

Predlog spremembe 47
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Izdelek, povezan z energijo ,“ , v 
nadaljnjem besedilu „izdelek“,  je vsako 
blago, ki med uporabo vpliva na porabo 
energije ki je  dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji , vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji izdelke, povezane 
z energijo , za katere velja ta direktiva, ki 
so dani v promet in/ali uporabo kot 
samostojni deli za končne uporabnike in za 
katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo 
okoljsko učinkovitost.

1. „Izdelek, povezan z energijo“, v 
nadaljnjem besedilu „izdelek“, je vsako 
blago, za katero je mogoče izračunati 
porabo energije v proizvodnem procesu 
in/ali ki med uporabo vpliva na porabo 
energije ki je dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji, vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji izdelke, povezane 
z energijo, za katere velja ta direktiva, ki so 
dani v promet in/ali uporabo kot 
samostojni deli za končne uporabnike in za 
katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo 
okoljsko učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti porabo energije v proizvodnem procesu.



PE418.286v02-00 28/50 AM\766500SL.doc

SL

Predlog spremembe 48
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „okoljski vpliv“ pomeni vsako 
spremembo okolja, ki v celoti ali delno 
izvira iz izdelka  v njegovem življenjskem 
ciklusu;

12. „okoljski vpliv“ pomeni vsako 
spremembo okolja, ki se jo lahko predvidi 
ali opredeli, ki v celoti ali delno izvira iz
izdelave, uporabe in odstranitve izdelka v 
njegovem življenjskem ciklusu;

Or. pl

Obrazložitev

Spremembe, ki se jih ne zavedamo, ne vplivajo na izvajanje ustreznih ukrepov. Življenjski 
ciklus izdelka ima več faz, ukrep pa ustreza le fazi uporabe. Čeprav je treba o ciljih okolju 
primerne zasnove razmišljati že v fazi zasnove, je razumljivo, da upoštevajo celoten življenjski 
ciklus izdelka.

Predlog spremembe 49
John Bowis

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a. „znaten okoljski vpliv“ je okoljski 
vpliv, ki izvira iz dejstva, da izdelek 
ustreza vsem merilom iz člena 15(2);

Or. en

Obrazložitev

V pojasnilo, kaj pomeni „znaten okoljski vpliv“.
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Predlog spremembe 50
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „življenjski ciklus“ pomeni sosledna in 
med seboj povezana obdobja izdelka  od 
uporabe surovin do dokončne odstranitve;

13. „življenjski ciklus“ pomeni sosledna in 
med seboj povezana obdobja izdelka od 
uporabe surovin do dokončne odstranitve, 
ponovne uporabe ali recikliranja;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „od zibelke do groba“ je treba spremeniti. Pogosto se lahko izdelki, ko se jim izteče 
življenjska doba, obnovijo in/ali reciklirajo za uporabo v novih izdelkih.

Predlog spremembe 51
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „življenjski ciklus“ pomeni sosledna in 
med seboj povezana obdobja izdelka  od 
uporabe surovin do dokončne odstranitve;

13.  „življenjski ciklus“ pomeni sosledna in 
med seboj povezana obdobja izdelka od 
uporabe energije in surovin v proizvodnem 
procesu, uporabe energije med prevozom 
in distribucijo ter v fazi uporabe izdelka, 
med morebitno ponovno uporabo ali 
recikliranjem in uporabe energije, 
pridobljene ob dokončni odstranitvi;

Or. en

Obrazložitev

V pojasnilo, da so poleg uporabe energije vključeni proizvodni proces, prevoz/distribucija in 
ponovna uporaba/recikliranje.
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Predlog spremembe 52
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. „energetska predelava“ pomeni 
uporabo gorljivih odpadkov za 
proizvodnjo energije z neposrednim 
sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez 
njih, vendar z uporabo toplote;

črtano

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 53
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. „energetska predelava“ pomeni 
uporabo gorljivih odpadkov za 
proizvodnjo energije z neposrednim 
sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez 
njih, vendar z uporabo toplote;

16. „delna energetska predelava s 
sežiganjem“ pomeni toplotno reciklažo 
gorljivih odpadkov z neposrednim 
sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez 
njih, vendar z delno pridobitvijo energije v 
obliki toplote;

Or. pl
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Obrazložitev

Stvari je treba poimenovati s pravim imenom. Sežiganje odpadkov se ne more šteti v prvi vrsti 
kot način za pridobivanje energije, saj je to le način za reciklažo odpadkov z veliko 
nevarnostjo za okolje. Pridobivanje energije, ki se sprosti s sežiganjem odpadkov, spremlja 
stalno zvišanje strupenosti plinov, ki se pri tem sproščajo, zaradi sekundarne sinteze njihovih 
strupenih sestavin, ki nastane, ko temperatura zaradi lovljenja toplote pada. 

Predlog spremembe 54
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. „ekološki profil“ je opis vnosov in 
iznosov (na primer materialov, emisij in 
odpadkov), v skladu z izvedbenim 
ukrepom, ki velja za izdelek,  v njegovem 
celotnem življenjskem ciklusu, pomembnih 
z vidika njegovega vpliva na okolje in 
izraženih v merljivih fizikalnih količinah;

20. „ekološki profil“ je opis vnosov in 
iznosov (na primer materialov, emisij in 
odpadkov), v skladu z izvedbenim 
ukrepom, ki velja za izdelek, porabnik 
energije, v celotnem življenjskem ciklusu 
izdelka, porabnika energije, pomembnih z 
vidika njegovega vpliva na okolje in 
izraženih v merljivih fizikalnih količinah, 
vključno s količino ogljika;

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.
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Predlog spremembe 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

21. „okoljska učinkovitost“ izdelka pomeni 
rezultate proizvajalčevega upravljanja s 
skupnim vplivom izdelka na okolje v 
njegovem celotnem življenjskem ciklusu, 
razvidnim iz njegove tehnične 
dokumentacije;

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da morajo vse ocene okoljske učinkovitosti izdelka temeljiti na pristopu 
življenjskega ciklusa.

Predlog spremembe 56
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

21. „okoljska učinkovitost“ izdelka pomeni 
rezultate proizvajalčevega upravljanja z 
okoljskimi vidiki izdelka, ki je razvidna iz 
njegove tehnične dokumentacije in ki 
pomeni dejansko zmanjšanje njegovega 
vpliva na okolje v vseh fazah njegovega 
življenjskega ciklusa ali samo v eni od teh 
faz;

Or. pl

Obrazložitev

"Okoljska učinkovitost" se ne more omejiti le na tehnično dokumentacijo izdelka, ampak mora 
izdelek dejansko imeti pozitiven učinek na okolje. V nasprotnem primeru ostaja ta izraz le 
formula in ves vložen trud bo samo povečal okoljske stroške v primerjavi s skupnimi stroški 
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izdelka.

Predlog spremembe 57
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

21. „okoljska učinkovitost“ izdelka pomeni 
rezultate proizvajalčevega upravljanja s 
skupnim vplivom izdelka na okolje v 
njegovem celotnem življenjskem ciklusu, 
razvidnim iz njegove tehnične 
dokumentacije;

Or. en

Obrazložitev

CEFIC se strinja z dodatkom, da je pri določanju okoljske učinkovitosti treba obravnavati 
celoten življenjski cikel.

Predlog spremembe 58
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22. „izboljšanje okoljske učinkovitosti“ 
pomeni postopek izboljšanja okoljske 
učinkovitosti izdelka  skozi več generacij, 
čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih 
izdelka hkrati;

22. „izboljšanje okoljske učinkovitosti“ 
pomeni stalno težnjo k zmanjšanju vpliva 
na okolje izdelka  skozi več generacij, 
čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih 
izdelka hkrati;

Or. pl

Obrazložitev

Stalna izboljšava okoljske učinkovitosti ne sme biti birokratski izraz, ki se kaže v spremembi 
tehnične dokumentacije, ampak se mora izražati v dejanskem in izmerljivem zmanjšanju 
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škodljivosti izdelka za okolje.

Predlog spremembe 59
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Člen 4 - alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- določiti skupno količino ogljika v 
izdelku, ki je dan na trg ali uporabljen v 
storitvah v Evropski uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

   

Predlog spremembe 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izdelek , za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, da v promet in/ali 
v uporabo, mora biti označen z oznako 
skladnosti CE in opremljen z izjavo 
o skladnosti, s čimer proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in 
izjavlja, da izdelek  ustreza vsem ustreznim 
določbam zadevnega izvedbenega ukrepa.

1. Preden se izdelek, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi ali ukrepi za 
samoreguliranje, da v promet in/ali 
v uporabo, mora biti označen z oznako 
skladnosti CE in opremljen z izjavo 
o skladnosti, s čimer proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in 
izjavlja, da izdelek  ustreza vsem ustreznim 
določbam zadevnega izvedbenega ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 61
John Bowis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izdelek , za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, da v promet in/ali 
v uporabo, mora biti označen z oznako 
skladnosti CE in opremljen z izjavo 
o skladnosti, s čimer proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in 
izjavlja, da izdelek  ustreza vsem ustreznim 
določbam zadevnega izvedbenega ukrepa.

1. Preden se izdelek, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi ali ukrepi za 
samoreguliranje, da v promet in/ali 
v uporabo, mora biti označen z oznako 
skladnosti CE in opremljen z izjavo 
o skladnosti, s čimer proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in 
izjavlja, da izdelek  ustreza vsem ustreznim 
določbam zadevnega izvedbenega ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev s predlaganim predlogom spremembe 2.

Predlog spremembe 62
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6
Prost pretok

črtano

1. Države članice zaradi zahtev o okoljsko 
primerni zasnovi, ki se nanašajo na 
parametre okoljsko primerne zasnove iz 
dela 1 Priloge I, ki jih zajema veljavni 
izvedbeni ukrep, na svojem ozemlju ne 
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prepovedujejo, omejujejo ali ovirajo 
dajanja v promet in/ali v uporabo izdelka , 
če izpolnjuje vse ustrezne določbe 
veljavnega izvedbenega ukrepa in nosi 
oznako CE v skladu s členom 5.
2. Države članice zaradi zahtev o okoljsko 
primerni zasnovi, ki se nanašajo na 
parametre okoljsko primerne zasnove iz 
dela 1 Priloge I na svojem ozemlju ne 
prepovedujejo, omejujejo ali ovirajo 
dajanja v promet in/ali v uporabo izdelka , 
označenega z oznako CE v skladu 
s členom 5, za katerega veljaven izvedbeni 
ukrep določa, da ni potrebna nobena 
zahteva po okoljsko primerni zasnovi.
3. Države članice ne preprečujejo 
prikazovanja, na primer na sejmih, 
razstavah in demonstracijah, izdelkov , ki 
niso skladni z določili veljavnega 
izvedbenega ukrepa, če so označeni 
z vidno navedbo, da ne smejo biti dani 
v promet in/ali v uporabo, dokler ne 
zagotovijo skladnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

    

Predlog spremembe 63
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, zlasti prek 
krepitve podpornih omrežij in struktur, da 

3. Države članice zagotovijo, da bodo mala 
in srednja podjetja ter zelo majhna podjetja 
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bodo mala in srednje velika podjetja ter 
zelo majhna podjetja spodbudile, da bodo 
okolju prijazen pristop sprejela najpozneje 
do faze zasnove izdelka in jih prilagodila 
prihodnji evropski zakonodaji.

spodbudile, da bodo najpozneje do faze 
zasnove izdelka sprejela pristop, ki bo v 
skladu z načeli o varstvu okolja, ter da se 
bodo prilagodila prihodnji evropski 
zakonodaji.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je upoštevati zahteve za okolju primerno zasnovo, ki morajo biti natančno določene. 
Sprejeti pristop v skladu z načeli o varstvu okolja pomeni zmanjšati celotne okoljske stroške 
izdelka v vsaki fazi njegovega življenjskega ciklusa.

Predlog spremembe 64
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Države članice malim in srednjim 
podjetjem ter zelo malim podjetjem 
zagotovijo vso potrebno pomoč pri 
informiranju o zahtevah za okolju 
primerno zasnovo. Te zahteve ne morejo 
povzročiti težav, ki bi bile nesorazmerne v 
primerjavi s cilji okolju primerne zasnove. 
Države članice lahko, če je treba, začasno 
razveljavijo nekatere posebno stroge 
zahteve, ki zadevajo doseganje ciljev.

Or. pl

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja ter zelo mala podjetja so posebej občutljiva na te spremembe 
predpisov, ki povzročajo dodatne stroške in birokratske obremenitve. Ob upoštevanju 
koristnosti in učinkovitosti dejanskih podpornih dejavnosti, se ne smemo omejiti le na dostop 
do informacij, saj je to le faza pred začetkom prilagajanja novemu okolju.
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Predlog spremembe 65
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ocena stroškov mora temeljiti na celotnem življenjskem ciklusu izdelka.

Predlog spremembe 66
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

Predlog spremembe 67
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) upošteva življenjski ciklus izdelka, 
vključno s proizvodnim procesom, in vse 
njegove pomembne okoljske vidike, med 
drugim energetsko učinkovitost in 
učinkovitost rabe virov. Poglobljenost 
analize okoljskih vidikov in možnost 
izboljšanja mora biti sorazmerna z njihovo 
pomembnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti porabo energije v proizvodnem procesu.

Predlog spremembe 68
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (a) upošteva življenjski ciklus izdelka  in 
vse njegove pomembne okoljske vidike, 
med drugim energetsko učinkovitost. 
Poglobljenost analize okoljskih vidikov in 
možnost izboljšanja mora biti sorazmerna 

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

izboljšanja mora biti sorazmerna z njihovo 
pomembnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 69
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka (b) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) opravi oceno, v kateri se upoštevajo 
vplivi na okolje, potrošnike in proizvajalce, 
vključno z malimi in srednje velikimi
podjetji, glede konkurenčnosti, vključno 
s trgi izven Skupnosti, inovativnosti, 
dostopa do trga ter stroškov in koristi;

(b) opravi oceno, v kateri se upoštevajo 
vplivi na okolje, potrošnike in proizvajalce, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji ter 
zelo malimi podjetji, glede konkurenčnosti, 
vključno s trgi izven Skupnosti, 
inovativnosti, dostopa do trga ter stroškov 
in koristi;

Or. pl

Obrazložitev

Določbe o doseganju ciljev o okolju primerni zasnovi morajo upoštevati cilje iz uvoda. 
Gospodarstvo Skupnosti temelji na dejavnosti malih gospodarskih nosilcev (zelo mala 
podjetja), katerih interesi morajo biti upoštevani v zakonodajnih določbah.

Predlog spremembe 70
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka (f) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) določi datum(-e) uveljavitve, morebitne 
postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja 
in pri tem posebej upošteva možne vplive 
na MSP ali na določene skupine izdelkov, 

(f) določi datum ali datume uveljavitve, 
morebitne postopne ali prehodne ukrepe ali 
obdobja in pri tem posebej upošteva možne 
vplive na MSP in zelo mala podjetja ali na 
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ki jih izdelujejo predvsem MSP. določene skupine izdelkov, ki jih ta 
podjetja izdelujejo.

Or. pl

Obrazložitev

f) določi datum(-e) uveljavitve, morebitne 
postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja 
in pri tem posebej upošteva možne vplive 
na MSP ali na določene skupine izdelkov, 
ki jih izdelujejo predvsem MSP.

(f) določi datum ali datume uveljavitve, 
morebitne postopne ali prehodne ukrepe ali 
obdobja in pri tem posebej upošteva možne 
vplive na MSP in zelo mala podjetja ali na 
določene skupine izdelkov, ki jih ta 
podjetja izdelujejo.

Predlog spremembe 71
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija najpozneje do 31. 
decembra 2009, nato pa vsaka tri leta, 
osnutek delovnega načrta, v katerem se 
upošteva razširitev področja uporabe na 
izdelke, povezane z energijo, ki naj bo 
dostopen javnosti.

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

Osnutek delovnega načrta določi za 
naslednja tri leta popoln seznam skupin 
izdelkov, ki bodo pri sprejemanju 
izvedbenih ukrepov obravnavane 
prednostno.

Delovni načrt Komisija redno dopolnjuje 
po posvetu s Posvetovalnim forumom.

Osnutek delovnega načrta se predloži v 
obravnavo Evropskemu parlamentu. 
Evropski parlament vsako skupino 
izdelkov obravnava posebej. V končni 
delovni načrt se vključijo zgolj skupine 
izdelkov, za katere Evropski parlament 
poda privolitev. Komisija ne sme v 
sprejemanje izvedbenih ukrepov vključiti 
nobene druge skupine izdelkov. Druge 
skupine izdelkov se lahko ponovno 
predložijo Evropskemu parlamentu za 
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privolitev v prihodnjem osnutku 
delovnega načrta.

Or. de

Obrazložitev

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.  

Predlog spremembe 72
Satu Hassi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavka 1 in 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija najpozneje do 6. julija 
2010 delovni načrt, ki naj bo dostopen 
javnosti.

Načrt vsebuje prednostni seznam izdelkov, 
povezanih z energijo, (na primer gradbene 
izdelke in pralna sredstva) in izdelkov, ki 
rabijo vodo, za katere je ureditev potrebna
pred 2012, na podlagi njihovega vpliva na 
okolje in obsega pričakovanih izboljšav 
skozi njihov celoten življenjski ciklus.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 2011 razvije metodologijo 
za pripravo izvedbenih ukrepov in za lažje 
oblikovanje prednostnega seznama teh 
ukrepov, namenjenih izdelkom, ki niso 
povezani z energijo, vključno z izdelki, ki 
rabijo vodo, tekstilom, pohištvom, 
gradbenimi izdelki in pralnimi sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo metodologijo za razvoj izvedbenih ukrepov je treba prilagoditi, da bo zajela 
proizvode, ki niso povezani z energijo.

Predlog spremembe 74
John Bowis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Za uskladitev s predlogom spremembe k uvodni izjavi 22.

Predlog spremembe 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, 
sindikati, trgovci na debelo in drobno, 
uvozniki, okoljevarstvene skupine in 
organizacije potrošnikov. Prispevek teh 
strani je še posebej pomemben za 
določanje in pregled izvedbenih ukrepov, 
za ocenjevanje učinkovitosti vzpostavljenih 
mehanizmov tržnega nadzora, 
prostovoljnih sporazumov in ukrepov za 
samoreguliranje. Te strani se sestajajo 
v Posvetovalnem forumu. Poslovnik 
Foruma določi Komisija.

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, 
sindikati, trgovci na debelo in drobno, 
uvozniki, okoljevarstvene skupine in 
organizacije potrošnikov. Prispevek teh 
strani je še posebej pomemben za 
določanje in pregled izvedbenih ukrepov in 
zadevnih dodatnih ukrepov za 
spodbujanje okoljske učinkovitosti
proizvodov skozi njihov celotni življenjski 
ciklus, na primer pospeševanje 
alternativnih poslovnih modelov, za 
ocenjevanje učinkovitosti vzpostavljenih 
mehanizmov tržnega nadzora, 
prostovoljnih sporazumov in ukrepov za 
samoreguliranje. Te strani se sestajajo 
v Posvetovalnem forumu. Poslovnik 
Foruma določi Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovalni forum si mora prizadevati za čim širši dialog.
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Predlog spremembe 76
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila  za kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi 
te direktive in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za njihovo izvajanje . Predvidene
kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne, ob upoštevanju obsega
neskladnosti in števila enot neustreznih 
izdelkov na trgu Skupnosti. Države članice 
obvestijo Komisijo o teh določbah 
najpozneje do datuma iz člena 23(1) in jo 
nemudoma obvestijo o kakršnih koli 
naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

Države članice določijo pravila  za kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi 
te direktive in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za njihovo izvajanje . Predvidene
kazni so sorazmerne pomanjkanju 
nevarnosti izdelkov in učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne, obenem pa 
upoštevajo obseg neskladnosti in števila 
enot neustreznih izdelkov na trgu 
Skupnosti. Države članice obvestijo 
Komisijo o teh določbah najpozneje do 
datuma iz člena 23(1) in jo nemudoma 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah, ki vplivajo nanje.

Or. pl

Obrazložitev

Pri doseganju ciljev direktive o okolju primerni zasnovi, je za razliko od ciljev iz drugih 
direktiv, kjer je v prvi vrsti skrb namenjena varstvu potrošnikov pred dejanskimi nevarnostmi 
dajanja na trg potencialno nevarnih izdelkov, morajo izvajane kazni izražati odsotnost 
nevarnosti v primeru, ko cilji direktive niso doseženi. Kazni morajo biti sorazmerne 
ustvarjenim nevarnostim.

Predlog spremembe 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Najpozneje leta 2015 Komisija pregleda 
učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 
morebitne povezane spodbujene 
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izvedbene ukrepe, mehanizme tržnega 
nadzora in morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavila
predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

samoregulativne mehanizme, po 
posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavi predloge 
za spremembe te direktive Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. de

Obrazložitev

Preden se dodatno širi področje uporabe direktive, je treba pregledati direktivo samo. Do 
sedaj še ni pridobljenih izkušenj o izvajanju obravnavane direktive. Nekaj let bo potrebnih, 
preden bodo na razpolago informacije o izkušnjah proizvajalcev z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi in z njihovim vplivom na trge. Dokler uporaba in učinkovitost direktive ne 
bosta preizkušena v praksi, je prezgodaj dodatno širiti področje njene uporabe. 

Predlog spremembe 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje leta 2012 Komisija pregleda 
ustreznost razširitve področja uporabe
Direktiva na izdelke, ki niso povezani z 
energijo , učinkovitost te direktive in 
njenih izvedbenih ukrepov, prag za 
izvedbene ukrepe, mehanizme tržnega 
nadzora in morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavila
predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Najpozneje leta 2012 Komisija pregleda 
učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, pri čemer zlasti 
preveri celoten življenjski ciklus izdelkov, 
vključno s trajnostnim upravljanjem virov 
in spodbujanjem ponovne uporabe in 
recikliranja, prag za izvedbene ukrepe, 
mehanizme tržnega nadzora in morebitne 
povezane spodbujene samoregulativne 
mehanizme, vključno s pospeševanjem 
alternativnih poslovnih modelov za 
spodbujanje okoljske učinkovitosti 
proizvodov skozi njihov celotni življenjski 
ciklus, kot so na primer uporaba 
funkcionalnega mišljenja, 
dematerializacija in biomimikrija, po 
posvetovanju z zgoraj omenjenim
posvetovalnim forumom, ter po potrebi 
predstavi predloge za spremembe te 
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direktive Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Priloga I – del 1 – točka 1.1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ponovna uporaba in predelava

Or. en

Obrazložitev

V pojasnilo, da sta v opredelitev vključena ponovna uporaba in recikliranje.

Predlog spremembe 80
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Priloga I – del 1 – točka 1.2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) količina ogljika

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.
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Predlog spremembe 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga I – del 1 – točka 1.3  – točka (d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) uporaba snovi, razvrščenih kot nevarne 
za zdravje in/ali okolje v skladu 
z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 
27. junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, in ob upoštevanju zakonodaje 
o trženju in uporabi določenih snovi, na 
primer direktiv 76/769/EGS ali 
2002/95/ES;

(d) uporaba snovi, ki izpolnjujejo merila iz 
člena 57 Uredbe 1907/2006/ES (REACH) 
ter so identificirane v skladu s členom 
59(1) te uredbe in ob upoštevanju 
zakonodaje o trženju in uporabi določenih 
snovi, na primer direktiv 76/769/EGS ali 
2002/95/ES;

Or. en

Obrazložitev

Varna uporaba kemikalij je urejena z določbam REACH (Uredba 1907/2006/ES). Ta uredba 
je najcelovitejši in najzahtevnejši instrument politike s področja kemikalij na svetu. Glavni cilj 
te uredbe je izboljšati varovanje zdravja ljudi in okolja pred nevarnostmi, povezanimi s 
kemikalijami. Razmisliti velja o snoveh, ki zbujajo veliko skrb. Treba pa se je izogniti 
ukrepom iz predloga o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki podvajajo določbe REACH, ki 
niso skladni s temi določbami ali so v nasprotju z njimi. 

Predlog spremembe 82
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Priloga I – del  2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- količina ogljika v izdelku, vsaj ko je dan 
na trg ali uporabljen v storitvah v 
Evropski uniji.

Or. fr
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Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

Predlog spremembe 83
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive
Priloga I – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od proizvajalcev izdelkov  se na podlagi 
realnih predpostavk o normalnih pogojih 
uporabe in za njene namene zahteva za 
celoten življenjski ciklus izdelava ocene 
modela izdelka , namenjene okoljskim 
vidikom, ki so v izvedbenem ukrepu 
opredeljeni kot tisti, na katere lahko znatno 
vpliva zasnova izdelka. Druge okoljske 
vidike se lahko oceni na prostovoljni 
osnovi.

1. Od proizvajalcev izdelkov, porabnikov 
energije, se na podlagi realnih predpostavk 
o normalnih pogojih uporabe in količine 
ogljika in za njene namene zahteva za 
celoten življenjski ciklus izdelava ocene 
modela izdelka, namenjene okoljskim 
vidikom, ki so v izvedbenem ukrepu 
opredeljeni kot tisti, na katere lahko znatno 
vpliva zasnova izdelka. Druge okoljske 
vidike se lahko oceni na prostovoljni 
osnovi.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da samo energetska učinkovitost ne more zadostovati za spodbujanje k ukrepom za 
zmanjševanje toplogrednih plinov. Treba je upoštevati skupno količino ogljika v izdelkih ter 
seznaniti uporabnike o njej v vsaki fazi življenjskega ciklusa izdelka za spodbujanje tistih z 
majhnimi vplivi na podnebne spremembe.

Predlog spremembe 84
John Bowis

Predlog direktive
Priloga VIII – točka 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. ZDRUŽLJIVOST POBUD 9. SKLADNOST UKREPOV
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Or. en

Obrazložitev

Tako se zagotovi skladnost med naslovom in pomenom te klavzule.

Predlog spremembe 85
John Bowis

Predlog direktive
Priloga VIII – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. POKRITOST SEKTORJEV 
IZDELKOV
Običajno za ukrepe za samoreguliranje ne 
velja, da izpolnjujejo merila iz te priloge, 
razen če je delež proizvodnje izdelka ali 
skupine izdelkov v EU enak ali večji kot 
75 %.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe skuša zagotoviti, da bo vsak predlog za ukrepe za samoreguliranje dovolj 
reprezentativen za izdelek ali skupino izdelkov, in tako obravnavati problem prevelikega 
števila „slepih potnikov“, ki utegnejo spodkopati verodostojnost ukrepov za samoreguliranje.  
V sedanjem besedilu Komisije ni predloga za izključitev, zato obstaja nevarnost, da se bo 
sčasoma zdelo, da prostovoljno samoreguliranje brez take izključitve ni izvedljivo, čeprav bi 
lahko prineslo hitrejše in cenejše rezultate kot izvedbeni ukrepi.
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