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Amendamentul  2 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât obiectivul Directivei 

privind proiectarea ecologică este 

creșterea eficienței energetice și a 

nivelului de protecție a mediului, prin 

cerințe armonizate care să asigure 

funcționarea pieței interne și să stimuleze 

reducerea continuă a efectelor globale ale 

produselor cu impact energetic asupra 

mediului; întrucât aceste măsuri au, de 

asemenea, un impact pozitiv asupra 

securității energetice, prin reducerea 

consumului de energie; 

eliminat 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Amendamentul  3 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât punerea în aplicare a 

directivei ar putea însemna o contribuție 

mai mare la eforturile UE de a îmbunătăți 

eficiența energetică și ar putea contribui la 

atingerea țintelor în domeniul climei; 

C. întrucât abrogarea Directivei 

privind proiectarea ecologică ar putea 

însemna o contribuție mai mare la 

eforturile Europei de a îmbunătăți eficiența 

energetică; subliniază că energia, în 

special combustibilii fosili, ar trebui să fie 

considerată o resursă esențială care poate 

sprijini, de asemenea, dezvoltarea de 

locuri de muncă; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Amendamentul  4 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât, la începutul anului 2018, 

erau în vigoare 29 de regulamente 

specifice privind proiectarea ecologică, 

care acopereau diferite grupe de produse 

și, în plus, au fost adoptate trei acorduri 

voluntare recunoscute în temeiul 

directivei; 

eliminat 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Amendamentul  5 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât, deși domeniul de aplicare 

al Directivei privind proiectarea ecologică 

a fost extins în 2009 pentru a acoperi 

toate produsele cu impact energetic (cu 

excepția mijloacelor de transport), niciun 

produs neconsumator de energie nu a fost 

încă acoperit de cerințele de proiectare 

ecologică; 

M. întrucât, până în 2020, toate 

echipamentele de iluminat pentru scenă, 

utilizate în industria divertismentului, vor 

deveni caduce și iluminarea de o 

luminozitate echivalentă, necesară pentru 

industria creativă, va fi imposibil de 

obținut; întrucât sistemele de lumini 

pentru scenă nu ar trebui, prin urmare, să 

intre în domeniul de aplicare al 

legislației; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Amendamentul  6 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât Directiva privind 

proiectarea ecologică prevede că 

complementaritatea sa cu Regulamentul 

REACH privind substanțele chimice ar 

trebui să contribuie la creșterea 

impacturilor lor respective și la 

formularea unor cerințe coerente care să 

fie aplicate de producători; întrucât 

cerințele legate de utilizarea substanțelor 

chimice periculoase și reciclarea lor au 

fost limitate până în prezent; 

O. întrucât Directiva privind 

proiectarea ecologică va avea un impact 

negativ asupra teatrelor și asupra altor 

locuri similare în Europa — în special 

pentru centrele mai mici, care vor fi 

afectate în mod disproporționat, și întrucât 

industria creativă nu ar trebui să intre în 

domeniul de aplicare al acestei legislații; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Amendamentul  7 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât planul de acțiune al UE 

pentru economia circulară include 

angajamentul de a pune accentul pe 

aspectele economiei circulare în cerințele 

viitoare referitoare la proiectarea 

produselor, conform Directivei privind 

proiectarea ecologică, prin analizarea 

sistematică a unor aspecte cum ar fi 

reparabilitatea, durabilitatea, potențialul 
de actualizare, reciclabilitatea sau 

identificarea anumitor materii sau 

substanțe; 

R. întrucât Directiva privind 

proiectarea ecologică a Comisiei va avea 

consecințe catastrofale pentru industria 
de divertisment și cultura europeană; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Amendamentul  8 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

2017/2087(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește că directiva îi cere 

Comisiei să prezinte măsuri de aplicare în 

cazul în care un produs îndeplinește 

criteriile, și anume volume semnificative 
de produse vândute, impact semnificativ 

asupra mediului și potențial de 

îmbunătățire; subliniază responsabilitatea 

Comisiei de a respecta acest mandat și de 

a asigura obținerea efectivă a unor 

beneficii pentru consumatori, economia 

circulară și mediu, recunoscând că aceste 

standarde privind produsele pot fi aplicate 

numai la nivelul UE și că, prin urmare, 

statele membre se bazează pe Comisie să 

ia măsurile necesare; 

4. sugerează că astfel de decizii 

arbitrare legate de energie nu ar trebui 

luate de Comisia nealeasă; 

Or. en 

 

 


