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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

23.5.2018 A8-0165/2 

Muudatusettepanek  2 

Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et ökodisaini direktiivi 

eesmärk on suurendada energiatõhusust 

ja keskkonnakaitse taset ühtlustatud 

nõuete abil, mis tagavad siseturu 

toimimise ja soodustavad energiamõjuga 

toodete üldise keskkonnamõju jätkuvat 

vähendamist; arvestades, et neil 

meetmetel on ühtlasi positiivne mõju 

energiajulgeolekule, sest need 

vähendavad energiatarbimist; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et direktiivi 

rakendamine võiks anda suurema panuse 

ELi püüdlustesse suurendada 

energiatõhusust ja aidata saavutada 

kliimameetmete eesmärke; 

C. arvestades, et ökodisaini direktiivi 

kehtetuks tunnistamine võiks anda 

suurema panuse Euroopa püüdlustesse 

suurendada energiatõhusust; rõhutab, et 

energiat, eelkõige fossiilkütuseid, tuleks 

pidada oluliseks ressursiks, mis võib 

toetada ka töökohtade loomist; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Muudatusettepanek  4 

Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et 2018. aasta alguse 

seisuga oli vastu võetud 29 ökodisaini 

erimäärust, milles käsitleti eri tooterühmi, 

ja lisaks oli vastu võetud kolm direktiivis 

tunnustatud vabatahtlikku lepingut; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et kuigi 2009. aastal 

laiendati ökodisaini direktiivi 

kohaldamisala, et hõlmata kõiki 

energiamõjuga tooteid (välja arvatud 

transpordivahendid), ei kehti ökodisaini 

nõuded veel ühelegi energiat 

mittetarbivale tootele; 

M. arvestades, et 2020. aastaks 

muutuvad kõik kogu 

meelelahutustööstuses kasutatavad 

lavavalgustusseadmed vananenuks ja et 

samaväärse heledusega valgustus, mis on 

loomesektorile vajalik, ei ole kättesaadav; 

arvestades, et seetõttu tuleks lavavalgustus 

õigusakti kohaldamisalast välja jätta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et ökodisaini direktiivis 

sedastatakse, et selle täiendavus 

kemikaale käsitleva REACH-määrusega 

peaks aitama suurendada nende mõju ja 

tootjatele esitatavate selgete ja ühtsete 

nõuete väljatöötamist; arvestades, et 

nõuded, mis on seotud ohtlike 

kemikaalide kasutamise ja nende 

ringlussevõtuga, on seni olnud piiratud; 

O. arvestades, et ökodisaini direktiivil 

on negatiivne mõju Euroopa teatritele ja 

sarnastele toimumiskohtadele, eriti 

väiksematele asutustele, kellele on see 

mõju ebaproportsionaalselt suur, ning 
arvestades, et loomesektor tuleks selle 

õigusakti kohaldamisalast välja jätta; 

Or. en 
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Julia Reid 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ökodisaini direktiivi rakendamine 

2017/2087(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

R. arvestades, et ELi ringmajanduse 

loomise tegevuskava sisaldab kohustust 

panna edaspidi ökodisaini direktiivist 

tulenevates tootedisaini nõuetes rõhku 

ringmajanduse aspektidele, analüüsides 

süstemaatiliselt selliseid küsimusi nagu 

parandatavus, kestvus, uuendatavus, 

ringlussevõetavus ning teatud materjalide 

või ainete kindlakstegemine; 

R. arvestades, et komisjoni ökodisaini 

direktiiv avaldab laastavat mõju 

meelelahutustööstusele ja Euroopa 

kultuurile; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. tuletab meelde, et direktiivis 

nõutakse, et komisjon esitaks 

rakendusmeetmed, kui toode vastab 

kriteeriumidele, st märkimisväärses 

koguses müüdud tooted, märkimisväärne 

keskkonnamõju ja potentsiaal olukorra 

parandamiseks; rõhutab, et komisjonil on 

vastutus seda volitust täita ning tagada, et 

tarbijad, ringmajandus ja keskkond 

saavad sellest ka tegelikult kasu, tõdedes, 

et selliseid tootestandardeid saab 

kohaldada üksnes ELi tasandil ning et 

seetõttu sõltuvad liikmesriigid 

komisjonist, kes peab võtma vajalikke 

meetmeid; 

4. teeb ettepaneku, et komisjon, keda 

ei ole valitud, ei tohiks selliseid 

meelevaldseid energiaga seotud otsuseid 

teha; 

Or. en 

 

 


