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23.5.2018 A8-0165/2 

Изменение  2 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че целта на 

Директивата за екодизайна е 

увеличаване на енергийната 

ефективност и равнището на защита 

на околната среда чрез 

хармонизирани изисквания, които 

гарантират функционирането на 

вътрешния пазар и стимулират 

непрекъснатото намаляване на 

общото въздействие върху околната 

среда на продуктите, свързани с 

енергопотреблението; като има 

предвид, че тези мерки също имат 

положително въздействие върху 

енергийната сигурност чрез 

намаляване на потреблението на 

енергия; 

заличава се 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Изменение  3 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че 

прилагането на директивата може да 

подпомогне в по-голяма степен 

усилията на ЕС за повишаване на 

енергийната ефективност и да 

допринесе за осъществяването на 

целите във връзка с действията в 

областта на климата; 

В. като има предвид, че отмяната 

на Директивата за екодизайна може да 

подпомогне в по-голяма степен 

усилията на Европа за повишаване на 

енергийната ефективност; подчертава, 

че енергията, по-специално 

изкопаемите горива, следва да се 

разглеждат като ключов ресурс, 

който може да подпомага също така 

развитието на създаването на 

работни места; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Изменение  4 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че до 

началото на 2018 г. бяха в сила 29 

специфични регламента за 

екодизайна, обхващащи различните 

групи продукти, а освен това бяха 

приети три доброволни споразумения, 

признати в съответствие с 

директивата; 

заличава се 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Изменение  5 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че 

приложното поле на Директивата за 

екодизайна беше разширено през 

2009 г., за да обхване всички продукти, 

свързани с енергопотреблението (с 

изключение на транспортните 

средства), но продуктите, несвързани 

с енергопотреблението, все още не са 

обхванати от изискванията за 

екодизайна; 

М. като има предвид, че до 2020 г. 

всички уреди за сценично осветление, 

използвани в развлекателната 

индустрия, ще бъдат обявени за 

остарели от гледна точка на 

техническия прогрес и че ще бъде 

невъзможно осигуряването на 

осветление с еквивалентна яркост, 

необходимо за творческия сектор; 

като има предвид, че поради тази 

причина сценичното осветление 

следва да бъде освободено от 

действието на това 

законодателство; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Изменение  6 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че в 

Директивата за екодизайна е посочено, 

че нейната допълняемост с 

Регламента REACH относно 

химикалите следва да допринесе за 

увеличаване на съответното 

въздействие на тези инструменти и 

за изграждане на съгласувани 

изисквания за прилагане за 

производителите; като има предвид, 

че изискванията, свързани с 

използването на опасни химикали и 

тяхното рециклиране, засега са 

ограничени; 

О. като има предвид, че 

Директивата за екодизайна ще окаже 

отрицателно въздействие върху 

театрите и върху подобни места в 

Европа , особено върху по-малките 

предприятия, които ще бъдат 

засегнати в непропорционална 

степен, и като има предвид, че 

творческият сектор следва да бъде 

освободен от действието на това 

законодателство; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Изменение  7 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение С 

 

Предложение за резолюция Изменение 

С. като има предвид, че планът за 

действие на ЕС за кръговата 

икономика включва ангажимента да 

се наблегне на аспектите на 

кръговата икономика в бъдещите 

изисквания за продуктов дизайн в 

рамките на Директивата за 

екодизайна чрез систематично 

анализиране на въпроси като 

например възможност за поправка, 

по-дълготрайно използване, 

осъвременяване и рециклиране, или 

идентифицирането на някои 

материали или вещества; 

С. като има предвид, че 

предложената от Комисията 

Директива за екодизайна ще има 

катастрофални последици за 

развлекателната индустрия и за 

европейската култура; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Изменение  8 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0165/2018 

Фредерик Рийс 

Прилагане на Директивата за екодизайна 

2017/2087(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. припомня, че съгласно 

изискванията на директивата 

Комисията трябва да предложи 

мерки по прилагането в случаите, 

когато продуктът отговаря на 

критериите, т.е. налице е значителен 

обем на продажби на този продукт, 

значително екологично въздействие и 

потенциал за подобряване; 

подчертава отговорността на 

Комисията да спазва този мандат и 

да гарантира ефективното постигане 

на ползите за потребителите, 

кръговата икономика и околната 

среда, като признава, че подобни 

продуктови стандарти могат да 

бъдат прилагани единствено на 

равнището на ЕС и че следователно 

държавите членки разчитат на 

Комисията да предприеме 

необходимите действия; 

4. предлага тези произволни 

решения, свързани с 

енергопотреблението, да не бъдат 

вземани от  Комисията, която не е 

избран орган; 

Or. en 

 

 


