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PR_COD_Recastingam

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0399),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0277/2008),

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak, valamint az alábbi 
módosításoknak megfelelően kiigazított formában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 

A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 

A TANÁCS IRÁNYELVE
az energiával kapcsolatos termékek 

környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről

a termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről

Az „energiával kapcsolatos termék(ek)” 
szavak helyébe a javaslat teljes 
szövegében, annak címétől kezdve a 
„termék(ek)” szónak kell lépnie.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre korlátozódó kiterjesztése nem 
teszi lehetővé a termékek környezeti hatásainak költséghatékony javításában rejlő lehetőségek 
teljes kiaknázását, mivel csak néhány új termékcsoport hozzáadására kerülne sor. Emellett az 
irányelv egyébként is tartalmaz kritériumokat a végrehajtási intézkedések, köztük a 
hatásvizsgálatok stb. által ténylegesen érintett termékek kiválasztására vonatkozóan.  Ezért 
nem indokolt a viszonylag önkényes előzetes értékelés alkalmazása. Az irányelv hatályának az 
energiával kapcsolatos termékeken túli kiterjesztése nagyobb rugalmasságot biztosítana a 
jelentős környezeti hatással rendelkező, és környezetbarátabbá alakításuk lehetőségét 
magukban hordozó termékek előtérbe helyezéséhez. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak az energiával 
kapcsolatos  termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó jogszabályi vagy 
közigazgatási rendelkezései közötti 

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

akadályozhatják a kereskedelmet és 
torzíthatják a Közösségen belüli versenyt, 
ezáltal közvetlen hatással lehetnek a belső 
piac létrehozására és működésére. 
A nemzeti jogszabályok összehangolása az 
egyetlen eszköz a kereskedelmi akadályok 
kialakulása és a tisztességtelen verseny 
megelőzésére. Az irányelv hatályának az 
összes termékre történő kiterjesztésének 
köszönhetően minden jelentős környezeti 
hatással járó és a környezeti hatás 
lényeges javításának lehetőségét magában 
hordozó termék tekintetében közösségi 
szinten harmonizálni lehet a környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményeket

Or. en

Indokolás

Az 1. módosítással összhangban az irányelv hatályának valamennyi termékre történő 
kiterjesztéséből adódóan szükséges kiigazítás.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendelkezések fenntartása vagy újak bevezetése nem akadályozhatja a belső piac 
működését. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Ez az irányelv a környezetbarát 
tervezés bevezetését a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
a mikrovállalkozások szintjén is ösztönözni 
kívánja. Ezt az érintett termékek 
fenntarthatóságáról szóló, széles körben és 
könnyen hozzáférhető információval lehet 
elősegíteni. Továbbá a Bizottságnak 
megfelelő pénzügyi támogatást kell 
biztosítania a kkv-k európai képviseleti 
szervezetei számára annak érdekében, 
hogy garantálni lehessen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások tényleges részvételét a 
18. cikkben említett konzultációs 
fórumon.

Or. en

Indokolás

A kkv-k és a mikrovállalkozások nem rendelkeznek elegendő idővel, anyagi eszközzel és 
nyelvtudással ahhoz, hogy közvetlenül közreműködjenek a konzultációs fórum munkájában. 
Ezért képviseletükkel a kkv-k európai képviseleti szervezeteit kell megbízni, amelyeket e 
feladatuk elvégzésében a Bizottságnak anyagilag támogatnia kell. 
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A Bizottságnak az irányelv 
alkalmazása során szerzett tapasztalatai 
alapján felül kell vizsgálnia az irányelv 
működését és hatékonyságát, valamint fel 
kell mérnie azt is, hogy helyénvaló lenne-e 
az irányelvet az energiával nem 
kapcsolatos termékekre is kiterjeszteni. A 
felülvizsgálat során mind a tagállamok 
képviselőivel, mind az érintett érdekelt 
felekkel konzultációt kell folytatnia.

(38) A Bizottságnak az irányelv 
alkalmazása során szerzett tapasztalatai 
alapján felül kell vizsgálnia az irányelv
hatékonyságát és végrehajtási 
intézkedéseit, valamint a végrehajtási 
intézkedések előkészítését szolgáló 
módszereket. A felülvizsgálat során mind a 
tagállamok képviselőivel, mind az érintett 
érdekelt felekkel konzultációt kell 
folytatnia.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának valamennyi termékre történő kiterjesztésének eredményeként az 
energiahatékonyságon kívül más környezetvédelmi jellemzők is mélyrehatóbb vizsgálat 
tárgyát fogják képezni. Ezért szükséges a végrehajtási intézkedések előkészítését szolgáló 
módszerek felülvizsgálata. A több kritériumon alapuló módszer a fenntartható fogyasztásról, 
termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv által szorgalmazott életciklus-alapú 
megközelítéssel is összhangban áll. A felülvizsgálatról szóló 21. cikknek megfelelő 
preambulumbekezdés.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „ energiával kapcsolatos termék” (a 
továbbiakban: termék) : az a termék, 
amely használata során hatást gyakorol az 
energiafogyasztásra, és amelyet az 
Európai Unióban hoznak forgalomba 
és/vagy vesznek használatba  , beleértve 
azokat az ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó, energiával kapcsolatos

(1) „termék”: az a termék, amelyet az 
Európai Unióban hoznak forgalomba 
és/vagy vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;
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termékekbe beépítendő alkatrészeket is, 
amelyeket a végfelhasználók részére szánt 
egyedi alkatrészként hoznak forgalomba 
és/vagy vesznek használatba, és amelyek 
környezetvédelmi teljesítményét önállóan 
lehet értékelni;

Or. en

Indokolás

Az 1. módosítással összhangban az irányelv hatályának valamennyi termékre történő 
kiterjesztéséből adódóan szükséges kiigazítás.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 15. cikkben megállapított 
kritériumokkal összhangban és a 18. 
cikkben említett konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság munkatervet készít, amelyet 
nyilvánosan hozzáférhetővé tesz.

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az első mondatban megjelölt dátum elavult, ezért törölni kell. Annak érdekében azonban, 
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hogy az irányelv továbbra is tartalmazzon valamilyen referenciát, javasolt annak előírása, 
hogy a Bizottság legalább hároméves rendszerességgel terjesszen elő új munkatervet, hogy 
biztosítani lehessen a folyamatos javulást, valamint a tervezési biztonságot az ipar számára.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2012-ig  a 18. 
cikkben említett konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően 
felülvizsgálja ezen irányelv és végrehajtási 
intézkedéseinek hatékonyságát, a 
végrehajtási intézkedések előkészítését 
szolgáló módszerek hatékonyságát a 
termékek környezeti hatásainak egész 
életciklusuk folyamán megfelelő lefedése 
tekintetében, a végrehajtási intézkedések 
küszöbértékeit, a piacfelügyeleti 
mechanizmust és minden ezzel 
kapcsolatban létrejött önszabályozást, és 
adott esetben ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának valamennyi termékre történő kiterjesztésének eredményeként az 
energiahatékonyságon kívül más környezetvédelmi jellemzők is mélyrehatóbb vizsgálat 
tárgyát fogják képezni. Ezért szükséges a végrehajtási intézkedések előkészítését szolgáló 
módszerek felülvizsgálata annak érdekében, hogy ne csak az energiahatékonyságra vonatkozó 
jellemzőket, hanem a termék egész életciklusát figyelembe lehessen venni. A több kritériumon 
alapuló módszer a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési 
terv által szorgalmazott életciklus-alapú megközelítéssel is összhangban áll.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

COM(2008)0151 of  – 2008/0151(COD)

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. szeptember 6.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)
COM(2008)0399 (2008.7.16.) – 2008/0151(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. 
július 24-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent 
említett javaslatot.

Az ülésen1 az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK 
és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 
2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport 
közös megyegyezéssel megállapította, hogy a 20. cikkben a „szankciók” szó helyett a 
„szabályok” szó használatát és egy utolsó mondat beillesztését (amely a következőképp 
hangzik: „A tagállamok legkésőbb a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi 
későbbi, ezeket érintő módosítást”) a szokás szerint a lényegi változtatásokat jelölő szürke 
színnel kellett volna kiemelni.
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a kérdéses szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.

Adlib Express Watermark



PR\757446HU.doc 13/15 PE416.577v01-00

HU

A javaslat vizsgálata során tehát a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken és a jelen véleményben említetteken 
kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott 
rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok 
érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megb. főigazgató
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INDOKOLÁS

„Jelenlegi fogyasztási és termelési szokásaink jelentős környezeti hatásokkal járnak, 
ideértve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, a környezetszennyezést és a természeti 
erőforrások kimerítését. Sokat tehetünk annak érdekében, hogy az európai fogyasztást és 
termelést a vállalatokra és a háztartásokra háruló többletköltségek nélkül fenntarthatóbbá 
tegyük, és mindez előnyökkel járhat.” (Idézet az Európai Bizottság fenntartható 
fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési tervéből, amely többek között 
különböző termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket tartalmaz).

A 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi keretirányelv felállítja az 
energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteit (a továbbiakban: környezetbarát tervezésről szóló irányelv). A 
környezetbarát tervezésről szóló irányelv javasolt átdolgozásának célja a 2008/28/EK 
módosító irányelv1 beépítése, és az irányelv hatályának kiterjesztése, hogy az összes 
energiával kapcsolatos termék esetében is lehetővé váljék a környezetbarát tervezésre 
vonatkozó közösségi követelmények megállapítása. A környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelmények végrehajtó intézkedések által megállapított kötelező erejű rendelkezések, és 
céljuk annak biztosítása, hogy a termékeknek nincs káros környezeti hatásuk. 

Átdolgozás

Az előadó mindenekelőtt sajnálja, hogy a Bizottság a fontos környezetbarát tervezésről szóló 
irányelvnek csak igen korlátozott átdolgozására tesz javaslatot, különösen mivel úgy tűnik, 
nincsenek olyan „lényegi változtatások”, amelyek indokolttá tennék az átdolgozást.  

Hatály

A Bizottság átdolgozásában csak az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre 
történő kiterjesztésére tesz javaslatot – a meghatározás szerint energiával kapcsolatos termék 
„az a termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra” –, valamint 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2012-ben megvizsgálja, helyénvaló-e az irányelv hatályának 
további kiterjesztése. Az előadó ezzel szemben az irányelv hatályának a személyszállító és 
árufuvarozási eszközökön kívül valamennyi termékre történő azonnali kiterjesztését javasolja 
annak érdekében, hogy rugalmasabban lehessen alkalmazkodni a jövőbeli környezeti 
kihívásokhoz és az olyan prioritásokhoz, mint a természeti erőforrások fenntartható 
felhasználása. A Bizottság hatásvizsgálata éppen ezt a megoldást tartotta a 
legmegfelelőbbnek, míg a bizottsági javaslatban szereplő megoldást nem is vizsgálta! 
A környezetbarát tervezés átfogó célja a termékek környezeti teljesítményének javítása az 
életciklust tekintve lehető legalacsonyabb költségen. Feltételezhető, hogy a legtöbb termék 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/28/EK irányelve (2008. március 11.) az energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK 
tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 48.o.).
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jobb teljesítményt tud nyújtani kisebb környezeti hatással, a fogyasztók számára azonos vagy 
csak kissé magasabb költségen. Az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre 
korlátozódó kiterjesztése nem teszi lehetővé a termékek környezeti hatásainak 
költséghatékony javításában rejlő lehetőségek teljes kiaknázását, mivel csak néhány új 
termékcsoport hozzáadására kerülne sor. 
Ezért alapvető fontosságú, hogy az EU környezetbarát tervezésre vonatkozó jogi kerete tegye 
lehetővé a környezet védelmét tekintve fontos szempontok szisztematikus beépítését 
valamennyi olyan termék tervezési szakaszába, amelynek környezeti hatása javítható.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv kiterjesztése nem akadályozza a folyamatban lévő 
végrehajtást, mivel az irányelv keretirányelv, és ezért hatályának módosítása nincs közvetlen 
hatással a termékek kiválasztására. Továbbra is a Bizottság feladata, hogy a szabályozási 
bizottsági eljárás keretében döntsön arról, mely termékekre terjedjenek ki a végrehatási 
intézkedések, és melyek legyenek a prioritások. Nem indokolt olyan viszonylag önkényes 
előzetes értékelés alkalmazása, mint az irányelv hatályának kizárólag az energiával 
kapcsolatos termékekre történő kiterjesztése.

Az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékeken túli kiterjesztése nagyobb 
rugalmasságot biztosítana a jelentős környezeti hatással rendelkező, és környezetbarátabbá 
alakításuk lehetőségét magukban hordozó termékek előtérbe helyezéséhez. Lehetővé tenné 
környezetvédelmi minimumkövetelmények meghatározását a termékek szélesebb skálája 
tekintetében, javítva a termékek környezetvédelmi teljesítményét, valamint növelné a 
fogyasztók számára kínált fenntartható termékek választékát.

A természeti erőforrások egyre szűkösebbé válásának idején a környezetbarát és 
energiahatékony termékek nem csak a fogyasztók és a környezet számára nyújtanak 
előnyöket, hanem az európai vállalatok sikerét és versenyképességét is egyre inkább 
meghatározzák.   

Felülvizsgálat

Mivel az előadó az irányelv hatályának valamennyi termékre történő azonnali kiterjesztésére 
tett javaslatot, a további kiterjesztés „helyénvalóságának” vizsgálata feleslegessé válik. 
Ugyanakkor továbbra is szükséges az irányelv valamennyi mechanizmusának felülvizsgálata. 
Ezenkívül meg kell vizsgálni a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos előkészítő 
tanulmányok módszertanát. Az irányelv hatályának valamennyi termékre történő 
kiterjesztésének eredményeként az energiahatékonyságon kívül más környezetvédelmi 
jellemzők is mélyrehatóbb vizsgálat tárgyát fogják képezni. Ezért szükséges a végrehajtási 
intézkedések előkészítéséhez alkalmazott módszerek felülvizsgálata a termékek egész 
életciklusának tekintetbe vétele érdekében, ami a fenntartható fogyasztásról, termelésről és 
iparpolitikáról szóló cselekvési terv által szorgalmazott életciklus-alapú megközelítéssel is 
összhangban áll.
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