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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, 
свързани с енергопотреблението (преработка)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0151),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0277/2008),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 9 октомври 2008 г. до 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно 
член 80а, параграф 3 от Правилника,

– като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A6-0000/2008),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

                                               
1 OВ C 77, 28.03.2002 г., стр. 1.
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3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на рамка за определяне на 

изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с 

енергопотреблението

за създаване на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към 

продуктите

В целия текст на предложението и в 
заглавието думите „продукт(и), 
свързан(и) с енергопотреблението“ се 
заменят с думата „продукт(и)“.

Or. en

Обосновка

При ограничено разширяване на обхвата на директивата, при което се включват само 
продукти, свързани с енергопотреблението, няма да може да бъде реализиран 
пълният потенциал на подобренията, насочени към ефективност на разходите по 
отношение на въздействието на продуктите върху околната среда, тъй като ще 
бъдат добавени само ограничен брой нови групи продукти. Освен това директивата 
така или иначе налага свои критерии за подбор на продуктите, които ще бъдат 
окончателно обхванати от мерките по прилагането, включително оценките на 
въздействието и т.н. Следователно не е оправдано да се включва предварителна 
оценка, която се отличава с относителна преднамереност. Разширяването на 
приложното поле, така че да обхваща и други продукти освен тези, свързани с 
енергопотреблението, би осигурило повече гъвкавост в определянето на 
приоритетните продукти, които оказват значително въздействие върху околната 
среда и по отношение на които има значителна възможност това въздействие да 
бъде подобрено. 
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо адаптиране с оглед разширяването на обхвата за всички продукти в 
съответствие с изменение 1.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Запазването или въвеждането на национални разпоредби не трябва да възпрепятства 
функционирането на вътрешния пазар. 

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Настоящата директива следва също 
да насърчи включването на екодизайна 
в малките и средните предприятия 
(МСП) и в микропредприятията. 
Включването може да се улесни чрез 
осигуряването на богата и 
леснодостъпна информация, свързана с 
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устойчивостта на техните продукти. устойчивостта на техните продукти. 
Освен това Комисията следва да 
осигури съответната финансова 
подкрепа на представителните 
организации на МСП с цел да 
гарантира ефективното участие на 
МСП и микропредприятията в 
Консултативния форум, посочен в 
член 18.

Or. en

Обосновка

МСП и микропредприятията като цяло не притежават времето, финансовите 
средства и езиковите умения, необходими за пряк принос към работата на 
Консултативния форум. Техните интереси следователно следва да се защитават от 
представителни организации на европейските МСП, които следва да получат 
финансова подкрепа от Комисията за изпълнението на тази задача. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Въз основа на опита от прилагането 
на директивата Комисията следва да 
преразгледа действието и 
ефективността Й и да оцени 
необходимостта от разширяване на 
обхвата Й отвъд продуктите, 
свързани с енергопотреблението. При 
преразглеждането Комисията следва да 
се консултира с представителите на 
държавите-членки, а така също и със 
съответните заинтересовани страни.

(38) Въз основа на опита от прилагането 
на директивата Комисията следва да 
преразгледа ефективността на 
директивата, на мерките по 
прилагането й, както и на 
помощните методи за 
разработването на мерки по 
прилагането. При преразглеждането 
Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, а 
така също и със съответните 
заинтересовани страни.

Or. en
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Обосновка

Разширяването на приложното поле, така че да се обхващат всички продукти, ще 
доведе до отчитане в по-голяма степен и на други параметри по отношение на 
околната среда освен енергийната ефективност. Следователно е необходимо да се 
извърши преглед на методите за разработване на мерки по прилагането. Метод, 
който се основава на множество критерии, би бил в съответствие с подхода на 
„жизнения цикъл“, представен от плана за действие за устойчиво потребление и 
производство и за устойчива индустриална политика. Съображение, съответстващо 
на член 21 относно прегледа.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „Продукт“ е всяка стока, която е 
пусната на пазара и/или в действие в 
Европейския съюз и за която може да 
се направи независима оценка на 
екологичното представяне;

Or. en

Обосновка

Необходимо адаптиране с оглед разширяването на обхвата за всички продукти в 
съответствие с изменение 1.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Работният план се изменя периодично и 
поне веднъж на всеки три години от 
Комисията след консултации с 
Консултативния форум.

Or. en

Обосновка

Посочената дата в изречение първо вече е неактуална и поради тази причина следва 
да бъде заличена. Същевременно, за да се определи някаква референтна рамка, се 
предлага минимален период от три години за представяне от страна на Комисията 
на нов работен план с цел да се гарантира непрекъснато подобрение и сигурност на 
процеса на планиране за промишлеността.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 2012 г. Комисията извършва 
преглед на необходимостта от 
разширяване обхвата на директивата 
по отношение на продукти, които не 

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

помощните методи за 
разработването на мерки по 
прилагането с оглед на обхвата,
който да покрива в съответната 
степен въздействието на продуктите 
върху околната среда по време на 
целия им жизнен цикъл.

Or. en

Обосновка

Разширяването на приложното поле, така че да се обхващат всички продукти, ще 
доведе до отчитане в по-голяма степен и на други параметри по отношение на 
околната среда освен енергийната ефективност. Поради тази причина е необходимо 
да се извърши преглед на методите за разработване на мерки по прилагането, така че 
освен параметрите, свързани с енергийната ефективност, да се обхваща целия 
жизнен цикъл на даден продукт. Метод, който се основава на множество критерии, 
би бил в съответствие с подхода на „жизнения цикъл“, представен от плана за 
действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива индустриална 
политика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

COM(2008)0151 – 2008/0151(COD)

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 6 септември 2008 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с 
енергопотреблението
COM(2008) 399 окончателен от 16.07.2008 г. - 2008/0151 (COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от 
съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе 
заседание на 24 юли 2008 г., чиято цел беше, наред с другото, да бъдат разгледани 
посочените по-горе предложения, представени от Комисията.

На това заседание1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработка на Директива 2005/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 

                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с английския, френския и немския текст на предложението 
и работи въз основа на текста на английски език в качеството му на първообраз на разисквания текст.



PE416.577v01-00 14/17 PR\757446BG.doc

BG

92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, консултативната работна група единодушно констатира, че замяната в член 
20 на думата „наказания“ с думата „правила“ и добавянето на заключително изречение 
(което гласи: „Държавите-членки нотифицират Комисията за посочените разпоредби 
най-късно до датата, посочена в член 23, параграф 1, и незабавно нотифицират всяко 
следващо изменение, което ги засяга.“) следва да бъде отбелязана чрез маркиране в 
сиво, което обикновено се използва за изменения по същество.

В резултат, след като разгледа предложението, консултативната работна група направи 
единодушното заключение, че предложението не съдържа никакви изменения по 
същество освен онези, които са идентифицирани като такива в предложението или в 
настоящото становище. Работната група също така заключи, че по отношение 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
актове, без промяна по същество.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Юрисконсулт Юрисконсулт Изпълняващ длъжността 
генерален директор



PR\757446BG.doc 15/17 PE416.577v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Настоящите ни модели на потребление и производство оказват значително 
въздействие върху околната среда, включително парниковите газове, 
замърсяването и изчерпването на природни ресурси. Много неща могат да бъдат 
направени, за да постигнем един по-устойчив модел на потребление и 
производство в Европа, без допълнителни разходи за дружествата и 
домакинствата, и така да се осигурят ползи.“ (Цитат на Европейската комисия 
относно плана й за действие за устойчиво потребление и производство и за 
устойчива индустриална политика, който, наред с другото, включва изисквания за 
екодизайн за по-голям брой продукти.)

Рамковата Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 
г., наричана по-долу „Директивата за екодизайна“, създава рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към енергоемките продукти. Целта на предложението за 
преработка на Директивата за екодизайна е да включи изменящата Директива 
2008/28/ЕО1 и да разшири обхвата, така че да позволи установяването на изисквания за 
екодизайн също и към всички продукти, свързани с енергопотреблението. Тези 
изисквания за екодизайн са задължителни разпоредби, установени с мерки по 
прилагането и са предназначени да гарантират, че продуктите не оказват отрицателно 
въздействие върху околната среда. 

Преработка

Вашият докладчик изразява съжалението си, преди всичко, че Комисията предлага 
ограничена преработка на важната Директива за екодизайна, особено като се има 
предвид, че привидно няма „изменения по същество“ към директивата, които да 
изискват преработка.  

Обхват

В своята преработка, Комисията предлага да бъде разширен обхвата на директивата 
единствено с „продукти, свързани с енергопотреблението“, определени като „всеки 
продукт, който при употребата си оказва влияние върху потреблението на енергия“, 
както и се задължава през 2012 г. да извърши преглед относно това дали е 
целесъобразно допълнително разширяване на обхвата. Вашият докладчик, от друга 
страна, предлага незабавното разширяване на приложното поле, което да обхваща 
всички продукти, с изключение на средства за превоз на лица или стоки, така че да се 
позволи повече гъвкавост с цел приспособяване към бъдещи екологични 
предизвикателства и приоритети, като например устойчивото използване на природни 
ресурси. Според оценката на въздействието, осъществена от Комисията, този вариант 
                                               
1 Директива 2008/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на 
Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
енергоемките продукти, както и Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, по 
отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (OВ L 81, 20.03.2008 г., стр. 48).
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понастоящем се определя като най-добър, при положение че вариантът, представен в 
предложението на Комисията, не е бил оценяван! 

Общата цел на екодизайна е подобряване на екологичните показатели на продуктите 
или поне по отношение на разходите през жизнения цикъл. Счита се, че повечето 
продукти имат по-добри показатели и оказват по-ограничено въздействие върху 
околната среда при еднакви или малко по-високи разходи за потребителите. При
ограничено разширяване на обхвата на директивата само до продукти, свързани с 
енергопотреблението, няма да може да бъде реализиран пълният потенциал на 
подобренията, насочени към ефективност на разходите по отношение на въздействието 
на продуктите върху околната среда, тъй като ще бъдат добавени само ограничен брой 
нови групи продукти. 
Следователно е изключително важно правната рамка на ЕС за екодизайн да позволи 
систематичното включване на аспектите, свързани с околната среда, във фазата на 
проектиране на всички продукти, които разполагат с потенциал за подобрение.

Разширяването на обхвата на директивата за екодизайн няма да възпрепятства текущия 
процес на изпълнение, тъй като директивата е рамкова и промяната в обхвата няма да 
окаже пряко въздействие върху избора от продукти. Комисията продължава да бъде 
тази, която да реши чрез процедурата на комитология, кои продукти да бъдат 
обхванати от мерките по прилагането и как да ги подреди по приоритетност. Не би 
било оправдано да се включва предварителна оценка, която се отличава с относителна 
преднамереност, като например да се разширява обхватът единствено с продукти, 
свързани с енергопотреблението.

Разширяването на приложното поле, така че да обхваща други продукти освен тези, 
свързани с енергопотреблението, би осигурило повече гъвкавост и предимство на 
приоритетните продукти, които оказват значително въздействие върху околната среда и 
по отношение на които има значителна възможност това въздействие да бъде 
подобрено. Това би позволило установяването на минимални екологосъобразни 
изисквания за по-широк кръг от продукти, като по този начин ще се подобрят 
екологичните показатели на продуктите и на потребителите ще се предостави по-
разнообразен избор от устойчиви продукти.

В момент на намаляване на природните ресурси, екологосъобразните и 
енергоефективни продукти не само ще бъдат от полза за потребителите и околната 
среда, но и все повече ще определят успеха и конкурентоспособността на европейските 
компании.   

Преглед

Като се има предвид предложението на Вашия докладчик за разширяване на обхвата с 
включването на всички продукти, оценката за „целесъобразност“ на по-нататъшно 
разширяване става неактуална. Същевременно съществува необходимост от преглед на 
всички механизми на директивата. Освен това методологията на подготвителните 
проучвания във връзка с мерките по прилагането следва да бъде проверена. 
Разширяването на обхвата с включването на всички продукти ще доведе до 
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задълбочено проучване на други екологични показатели освен енергийната 
ефективност. Поради тази причина е необходимо да бъде извършен преглед на 
методологията за разработване на мерките по прилагането, така че да се обхваща 
целият жизнен цикъл на даден продукт, което също е в съответствие с подхода на 
жизнения цикъл, представен от плана за действие за устойчиво потребление и 
производство и за устойчива индустриална политика.
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