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Tarkistus  1 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Pariisin 

sopimuksen ja ilmastonmuutosta 

koskevan YK:n puitesopimuksen 

sopimuspuolten 21. konferenssin 

(COP 21), 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon, että EU ja 

jäsenvaltiot ovat ratifioineet 

ilmastonmuutosta koskevan Pariisin 

sopimuksen, 

Or. it 

 

Tarkistus  3 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kyseisessä 

sopimuksessa määritetyn pitkän aikavälin 

tavoitteen maapallon keskimääräisen 

lämpötilan nousun pitämisestä 
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huomattavasti alle 2 celsiusasteessa 

suhteessa esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon ja pyrkimyksistä 

rajoittaa se 1,5 celsiusasteeseen, 

Or. it 

 

Tarkistus  4 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

ympäristökeskuksen raportin nro 30/2016 

EU:n seitsemännen ympäristöä koskevan 

toimintaohjelman tueksi, 

Or. it 

 

Tarkistus  5 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

16. tammikuuta 2018 annetun komission 

tiedonannon EU:n strategiasta muoveista 

kiertotaloudessa (COM(2018)0028), 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

tiedonannon vuoden 2017 EU:n kannalta 

kriittisten raaka-aineiden luettelosta 

(COM(2017)0490), 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

18. joulukuuta 2017 annetut neuvoston 

päätelmät ekoinnovoinnista ja 

kiertotalouteen siirtymisestä1 a, 

 _________________ 

 1 a 

http://www.consilium.europa.eu/media/32

274/eco-innovation-conclusions.pdf 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 c viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon marraskuussa 

2017 julkaistun YK:n ympäristöohjelman 

yhteenvetoraportin ”The Emissions Gap 

Report 2017”, 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

jätteitä koskevan lainsäädännön, 

Or. it 

 

Tarkistus  10 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

tiedonannon kiertotalouspaketin 

täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja 

kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön 

rajapinnalla yksilöityjen ongelmien 

ratkaisemiseksi (COM(2018)0032), 

Or. it 

 

Tarkistus  11 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

16. tammikuuta 2018 annetun komission 

tiedonannon ja komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan kiertotalouspaketin 

täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja 

kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön 

rajapinnalla yksilöityjen ongelmien 
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ratkaisemiseksi, 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

18. joulukuuta 2017 annetut neuvoston 

päätelmät ekoinnovoinnista ja 

kiertotalouteen siirtymisestä, 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

18. joulukuuta 2017 annetut Euroopan 

unionin neuvoston päätelmät 

ekoinnovoinnista ja kiertotalouteen 

siirtymisestä, 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 – ottaa huomioon 

16. tammikuuta 2018 annetun komission 

tiedonannon ja komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan kiertotalouspaketin 

täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja 

kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön 

rajapinnalla yksilöityjen ongelmien 

ratkaisemiseksi, 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan -A kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -A. ottaa huomioon, että EU:ssa 

kaikki (energiaan liittyvät ja muut) 

tuotteet olisi suunniteltava, valmistettava, 

pidettävä kaupan ja kierrätettävä siten, 

että vaarallisia aineita käytetään 

mahdollisimman vähän, jotta voidaan 

helpottaa tuotteiden uudelleenkäyttöä ja 

näin ollen saada tuotteista paras 

mahdollinen taloudellinen ja 

yhteiskunnallinen hyöty ja samaan 

aikaan pitää yllä ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelun korkeaa tasoa; 

Or. it 

 

Tarkistus  16 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 
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ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta 
ja kannustetaan energiaan liittyvien 

tuotteiden yleisen ympäristövaikutuksen 

jatkuvaan parantamiseen; 

ympäristönsuojelun tasoa suosituksilla, 

joissa otetaan huomioon valtioiden 

erityispiirteet ja joilla kannustetaan 

energiaan liittyvien tuotteiden yleisen 

ympäristövaikutuksen jatkuvaan 

parantamiseen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  17 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta ja 

kannustetaan energiaan liittyvien 

tuotteiden yleisen ympäristövaikutuksen 

jatkuvaan parantamiseen; 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta ja 

edistetään energiaan liittyvien tuotteiden 

yleisen ympäristövaikutuksen jatkuvaa 

vähentämistä; 

Or. it 

 

Tarkistus  18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta ja 

kannustetaan energiaan liittyvien tuotteiden 

yleisen ympäristövaikutuksen jatkuvaan 

A. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on 

lisätä energiatehokkuutta ja 

ympäristönsuojelun tasoa 

yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla, joilla 

varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta ja 

kannustetaan energiaan liittyvien tuotteiden 

yleisen ympäristövaikutuksen jatkuvaan 
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parantamiseen; parantamiseen; ottaa huomioon, että näillä 

toimenpiteillä on energiankulutuksen 

vähentämisen kautta myönteinen vaikutus 

myös energiaturvallisuuteen; 

Or. pl 

 

Tarkistus  19 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, että direktiivin 

soveltamisella voitaisiin edistää 

merkittävästi EU:n pyrkimyksiä parantaa 

energiatehokkuutta sekä edistää 

ilmastotoimilla tavoiteltujen tavoitteiden 

saavuttamista; 

Or. it 

 

Tarkistus  20 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B b. ottaa huomioon, että vähentämällä 

energiaan liittyvien tuotteiden 

ympäristövaikutuksia ekologisen 

suunnittelun vaiheessa säätämällä niiden 

käyttöikää ja ajanmukaistettavuutta, 

korjattavuutta, kierrätystä ja 

uudelleenkäyttöä koskevista 

vähimmäisperusteista voidaan luoda 

merkittäviä työpaikkojen luomiseen 

liittyviä mahdollisuuksia; 

Or. it 
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Tarkistus  21 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että tämän 

direktiivin yhteydessä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

vaihtoehdoksi esitetään vapaaehtoisia 

sopimuksia ja muita itsesääntelyä 

koskevia toimenpiteitä, ja toteaa, että 

käytössä olevat vapaaehtoiset sopimukset 

eivät ole osoittautuneet nopeammiksi ja 

kustannustehokkaammiksi kuin 

sääntelytoimenpiteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että tämän 

direktiivin yhteydessä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

vaihtoehdoksi esitetään vapaaehtoisia 

sopimuksia tai muita itsesääntelyä 

koskevia toimenpiteitä, ja toteaa, että 

käytössä olevat vapaaehtoiset sopimukset 

eivät ole osoittautuneet nopeammiksi ja 

kustannustehokkaammiksi kuin 

sääntelytoimenpiteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 
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Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että tämän 

direktiivin yhteydessä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

vaihtoehdoksi esitetään vapaaehtoisia 

sopimuksia tai muita itsesääntelyä 

koskevia toimenpiteitä, ja toteaa, että 

käytössä olevat vapaaehtoiset sopimukset 

eivät ole osoittautuneet nopeammiksi ja 

kustannustehokkaammiksi kuin 

sääntelytoimenpiteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että ekologista 

suunnittelua koskevalla sääntelyllä 

voidaan varmistaa ympäristönsuojelu 

paremmin kuin teollisuuden 

vapaaehtoisesti allekirjoittamilla 

sopimuksilla; 

Or. it 

 

Tarkistus  25 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että D. ottaa huomioon, että EU:n tasolla 
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ekosuunnittelulainsäädäntö liittyy tiiviisti 

energiamerkintöjä koskevaan EU:n 

lainsäädäntöön ja näiden kahden 

direktiivin mukaisiin toimenpiteisiin, 

joiden odotetaan tuovan mukanaan 

55 miljardin euron vuositulot 

teollisuusalalla ja arvioidaan saavan 

aikaan vuosittaiset 175 Mtoe: n 

primäärienergian säästöt vuoteen 2020 

mennessä, mikä vastaa jopa puolta unionin 

vuoden 2020 energiansäästötavoitteesta; 

ekosuunnittelulainsäädäntö ja 

energiamerkintöjä koskeva lainsäädäntö 

liittyvät tiiviisti toisiinsa ja että kyseisillä 

kahdella alalla vuoteen 2020 mennessä 

toteutettujen toimenpiteiden odotetaan 

saavan aikaan 320 tonnin 

hiilidioksidipäästöjen vähennykset, tuovan 

mukanaan 55 miljardin euron vuositulot 

teollisuusalalla, saavan aikaan vuosittaiset 

175 Mtoe: n primäärienergian säästöt ja 

vähentävän energiantuontia 

1,3 miljardilla barrelilla vuodessa, mikä 

vastaa jopa puolta unionin vuoden 2020 

energiansäästötavoitteesta; 

Or. it 

 

Tarkistus  26 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että 

ekosuunnittelulainsäädäntö liittyy tiiviisti 

energiamerkintöjä koskevaan EU:n 

lainsäädäntöön ja näiden kahden direktiivin 

mukaisiin toimenpiteisiin, joiden 

odotetaan tuovan mukanaan 55 miljardin 

euron vuositulot teollisuusalalla ja 

arvioidaan saavan aikaan vuosittaiset 

175 Mtoe:n primäärienergian säästöt 

vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa jopa 

puolta unionin vuoden 2020 

energiansäästötavoitteesta; 

D. ottaa huomioon, että 

ekosuunnittelulainsäädäntö liittyy tiiviisti 

energiamerkintöjä koskevaan EU:n 

lainsäädäntöön ja näiden kahden direktiivin 

mukaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat 

tuoda mukanaan 55 miljardin euron 

vuositulot teollisuusalalla ja saada aikaan 

vuosittaiset 175 Mtoe:n primäärienergian 

säästöt vuoteen 2020 mennessä, mikä 

vastaa jopa puolta unionin vuoden 2020 

energiansäästötavoitteesta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että 

ekosuunnittelulainsäädäntö liittyy tiiviisti 

energiamerkintöjä koskevaan EU:n 

lainsäädäntöön ja näiden kahden direktiivin 

mukaisiin toimenpiteisiin, joiden odotetaan 

tuovan mukanaan 55 miljardin euron 

vuositulot teollisuusalalla ja arvioidaan 

saavan aikaan vuosittaiset 175 Mtoe:n 

primäärienergian säästöt vuoteen 2020 

mennessä, mikä vastaa jopa puolta unionin 

vuoden 2020 energiansäästötavoitteesta; 

D. ottaa huomioon, että 

ekosuunnittelulainsäädäntö liittyy tiiviisti 

energiamerkintöjä koskevaan EU:n 

lainsäädäntöön ja näiden kahden direktiivin 

mukaisiin toimenpiteisiin, joiden odotetaan 

tuovan mukanaan 55 miljardin euron 

vuositulot teollisuusalalla, mm. 

käyttämällä tehokkaampia komponentteja 

ja osakokonaisuuksia tuotteissa, joita 

ekologisen suunnittelun vaatimukset 

koskevat, ja arvioidaan saavan aikaan 

vuosittaiset 175 Mtoe:n primäärienergian 

säästöt vuoteen 2020 mennessä, mikä 

vastaa jopa puolta unionin vuoden 2020 

energiansäästötavoitteesta; 

Or. pl 

 

Tarkistus  28 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että yli 

80 prosenttia energiaan liittyvien 

tuotteiden ympäristövaikutuksesta 

määritetään suunnitteluvaiheessa; 

Or. it 

 

Tarkistus  29 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että Ecodesign 

Impact Accounting -raportin mukaan 

E. ottaa huomioon, että Ecodesign 

Impact Accounting -raportin mukaan 
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(komissio, 2016) EU:n kuluttajien 

arvioidaan säästävän vuoteen 2020 

mennessä kaikkiaan 112 miljardia euroa tai 

noin 490 euroa vuodessa kotitaloutta 

kohden; 

(komissio, 2016) EU:n kuluttajien 

arvioidaan voivan parhaassa tapauksessa 

säästää vuoteen 2020 mennessä kaikkiaan 

112 miljardia euroa tai noin 490 euroa 

vuodessa kotitaloutta kohden; 

Or. fr 

 

Tarkistus  30 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että YK:n 

ympäristöohjelman yhteenvetoraportin 

”The Emissions Gap Report 2017” 

mukaan sähkölaitteiden, myös 

valaistuksen, ekologisen suunnittelun 

päästöjen vähentämispotentiaali 

kotitalouksissa ja palvelusektorilla on 

3,97 Gt hiilidioksidia vuodessa vuonna 

2030, mikä on kolmanneksi suurin 

yksittäisen toimenpiteen vaikutus 

aurinko- ja tuulienergian jälkeen1 a; 

 _________________ 

 1 a 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/

20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y, pag.27-37 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että energiaan 
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liittyvien tuotteiden suunniteltu 

vanhentuminen on merkittävä ongelma 

Euroopan kansalaisille; 

Or. it 

 

Tarkistus  32 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että suurimmalla 

osalla sidosryhmistä on havaittu olevan 

kolme pääasiallista estettä lainsäädännön 

täysimääräisen täytäntöönpanon tiellä: 

selkeän poliittisen tuen ja suunnan 

puuttuminen, sääntelyprosessien hitaus ja 

jäsenvaltioiden markkinavalvonnan 

riittämättömyys; 

F. ottaa huomioon, että suurimmalla 

osalla sidosryhmistä on havaittu olevan 

kolme pääasiallista estettä lainsäädännön 

täysimääräisen täytäntöönpanon tiellä: 

selkeän poliittisen tuen ja suunnan 

puuttuminen, sääntelyprosessien hitaus ja 

jäsenvaltioiden markkinavalvonnan 

vaihtelevat tasot; 

Or. fr 

 

Tarkistus  33 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että suurimmalla 

osalla sidosryhmistä on havaittu olevan 

kolme pääasiallista estettä lainsäädännön 

täysimääräisen täytäntöönpanon tiellä: 

selkeän poliittisen tuen ja suunnan 

puuttuminen, sääntelyprosessien hitaus ja 

jäsenvaltioiden markkinavalvonnan 

riittämättömyys; 

F. ottaa huomioon, että suurimmalla 

osalla sidosryhmistä on havaittu olevan 

kolme pääasiallista estettä lainsäädännön 

täysimääräisen täytäntöönpanon tiellä: 

selkeän poliittisen tuen ja suunnan 

puuttuminen, sääntelyprosessien hitaus ja 

moninkertaistuminen ja jäsenvaltioiden 

markkinavalvonnan riittämättömyys; 

korostaa, että kohdattuja esteitä voidaan 

vähentää pragmaattisella 

lähestymistavalla, joka kattaa 

realistisemman ajanjakson, jossa on 
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järkevä aikataulu ja jonka menettelyt ovat 

kannustavia pikemminkin kuin sitovia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että 10–25 

prosenttia markkinoilla olevista tuotteista 

ei ole ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä 

koskevien direktiivien mukaisia, mikä 

johtaa kymmenen prosenttia vähäisempiin 

energiasäästöihin ja epäreiluun kilpailuun; 

G. ottaa huomioon, että merkittävä 

10–25 prosenttia markkinoilla olevista 

tuotteista ei ole ekosuunnittelua ja 

energiamerkintöjä koskevien direktiivien 

mukaisia, mikä johtaa kymmenen 

prosenttia vähäisempiin energiasäästöihin 

ja epäreiluun kilpailuun; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että vaikka 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 

laajennettiin vuonna 2009 kattamaan 

kaikki energiaan liittyvät tuotteet, 

ekologista suunnittelua koskevat 

vaatimukset eivät vielä kata energiaa 

käyttämättömiä tuotteita; 

H. ottaa huomioon, että 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 

laajennettiin vuonna 2009 kattamaan 

kaikki energiaan liittyvät tuotteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Jadwiga Wiśniewska 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että vaikka 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 

laajennettiin vuonna 2009 kattamaan 

kaikki energiaan liittyvät tuotteet, 

ekologista suunnittelua koskevat 

vaatimukset eivät vielä kata energiaa 

käyttämättömiä tuotteita; 

H. ottaa huomioon, että vaikka 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala 

laajennettiin vuonna 2009 kattamaan 

kaikki energiaan liittyvät tuotteet (lukuun 

ottamatta liikennevälineitä), ekologista 

suunnittelua koskevat vaatimukset eivät 

vielä kata energiaa käyttämättömiä 

tuotteita; 

Or. pl 

 

Tarkistus  37 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. ottaa huomioon, että komissio 

totesi parlamentille antamassa 

kertomuksessaan direktiivin 2009/125/EY 

tarkistamisesta, että tällä hetkellä 

ekologista suunnittelua koskevan 

direktiivin soveltamisalaa ei ole tarpeen 

laajentaa koskemaan muita kuin 

energiaan liittyviä tuotteita, koska 

”monien muiden kuin energiaan liittyvien 

tuotteiden [...] merkittävät 

ympäristövaikutukset ajoittuvat lähinnä 

tuotteen elinkaaren varhaisimpaan 

vaiheeseen [...] ja näin ollen tuotetestaus 

ei enää riittäisi vaatimustenmukaisuuden 

arvioimiseksi”1 a; 

 _________________ 

 1 a COM(2012)0765. Komission kertomus 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

direktiivin 2009/125/EY tarkistamisesta.  

Or. en 
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Tarkistus  38 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että myös muita kuin 

energiaan liittyviä tuotteita varten olisi 

kehitettävä ekologiseen suunnitteluun 

liittyviä toimenpiteitä; 

Or. it 

 

Tarkistus  39 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että 

ekosuunnitteludirektiivin mukaan sen 

täydentävyyden kemikaaleihin liittyvän 

REACH-asetuksen kanssa olisi edistettävä 

niiden vaikutusta ja luotava 

johdonmukaiset vaatimukset valmistajien 

sovellettaviksi, mutta vaarallisten 

kemikaalien käyttöön ja kierrätykseen 

liittyviä vaatimuksia on toistaiseksi ollut 

vähän; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 H a. toteaa, että 

ekosuunnitteludirektiivin mukaan sen 

täydentävyyden kemikaaleihin liittyvän 

REACH-asetuksen kanssa olisi edistettävä 

niiden vaikutusta ja luotava 

johdonmukaiset vaatimukset valmistajien 

sovellettaviksi, mutta vaarallisten 

kemikaalien käyttöön ja kierrätykseen 

liittyviä vaatimuksia on toistaiseksi ollut 

vähän; 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että uuden 

energiamerkintäasetuksen mukaista uutta 

tietokantaa laaditaan parhaillaan ja että 

joissakin mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa 

käytetään markkinavalvonnan tiedotus- ja 

viestintäjärjestelmää (ICSMS); 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että yksi vuoteen 2020 

ulottuvan yleisen unionin ympäristöalan 

toimintaohjelman (seitsemännen 

ympäristöohjelman) ensisijaisista 

tavoitteista on muuttaa unioni 

resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja 

kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi 
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taloudeksi; ottaa huomioon, että 

ympäristöohjelman mukaan unionin 

politiikalla olisi varmistettava, että 

unionin markkinoille saatetut ensisijaiset 

tuotteet ovat ”ekologisesti suunniteltuja” 

siten, että optimoidaan niiden resurssi- ja 

materiaalitehokkuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. toteaa, että kiertotaloutta koskeva 

EU:n toimintasuunnitelma sisältää 

sitoumuksen korostaa 

kiertotalousnäkökohtia tulevissa 

ekosuunnitteludirektiivissä esitettävissä 

tuotesuunnitteluvaatimuksissa 

analysoimalla järjestelmällisesti sellaisia 

kysymyksiä kuin korjattavuus, kestävyys, 

kehittämiskelpoisuus, kierrätettävyys tai 

tiettyjen materiaalien tai aineiden 

tunnistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H c. toteaa, että Pariisin sopimuksessa 

asetetaan pitkän aikavälin tavoite, joka 

vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu selvästi alle 

kahteen celsiusasteeseen esiteollisella 
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kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna 

sekä jatkaa toimia nousun pysyttämiseksi 

alle 1,5 celsiusasteessa esiteollisella 

kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna; 

toteaa, että EU on sitoutunut tekemään 

oman osuutensa näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi vähentämällä päästöjä 

kaikilla toimialoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi on ollut 

onnistunut väline energiatehokkuuden 

parantamisessa ja johtanut 

kasvihuonekaasupäästöjen huomattavaan 

vähenemiseen; 

1. toteaa, että 

ekosuunnitteludirektiiviä on toisinaan 

pidetty onnistuneena välineenä 
energiatehokkuuden parantamisessa ja että 

se on johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  46 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja että 

sillä on jatkossakin edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä; 

Or. it 
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Tarkistus  47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on, yhdessä merkintädirektiivin kanssa, 

ollut onnistunut väline energiatehokkuuden 

parantamisessa ja aiheuttanut säästöjä 

kotitalouksille ja johtanut 

kasvihuonekaasupäästöjen huomattavaan 

vähenemiseen; 

Or. pl 

 

Tarkistus  48 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa, siitä 

on ollut taloudellista hyötyä kuluttajille ja 

se on johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  49 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 
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johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen, ja toteaa, 

että jotta voidaan välttää 

mahdollisuuksien mukaan yritysten 

toiminnan haittaaminen, olisi hyvä 

yhdistää ympäristöhyödyt ja taloudelliset 

hyödyt ja olla suosimatta kumpaakaan 

suhteessa toiseen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  50 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen, ja suosittelee 

siksi sellaisten uusien energiaan liittyvien 

tuoteryhmien sisällyttämistä, jotka on 

valittu niiden ekologisen suunnittelun 

potentiaalin perusteella ottaen huomioon 

sekä energiatehokkuuteen että 

materiaalin käytön tehokkuuteen liittyvä 

potentiaali; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 



 

AM\1148153FI.docx 25/86 PE619.106v02-00 

 FI 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen sekä 

taloudellisiin nettohyötyihin kuluttajille; 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen; 

1. katsoo, että ekosuunnitteludirektiivi 

on ollut onnistunut väline 

energiatehokkuuden parantamisessa ja 

johtanut kasvihuonekaasupäästöjen 

huomattavaan vähenemiseen ja säästöihin 

kuluttajille; suosittelee komissiota 

jatkamaan sellaisten uusien tuoteryhmien 

sisällyttämistä, jotka on valittu niiden 

ekologisen suunnittelun potentiaalin 

perusteella ottaen huomioon sekä 

energiatehokkuuteen että materiaalin 

käytön tehokkuuteen liittyvä potentiaali ja 

joiden valinnassa on otettu huomioon 

myös muut ympäristönäkökohdat, kuten 

vaarallisten kemikaalien käyttö, 

mikromuovin vapautuminen, jätteiden 

syntyminen ja materiaalin käyttö; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että direktiivissä 

edellytetään, että komissio antaa 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, kun tuote 
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täyttää edellytykset eli tuotteen 

myyntivolyymi on merkittävä, sillä on 

merkittävä ympäristövaikutus ja 

mahdollisuudet parantamiseen; korostaa 

vastuuta, joka komissiolle on annettu 

tämän tehtävän noudattamisessa ja sen 

varmistamisessa, että hyödyt kuluttajille, 

kiertotaloudelle ja ympäristölle todella 

saavutetaan, ja toteaa, että jäsenvaltioiden 

toiminnalla ei voida korvata unionin 

tason toiminnan puutetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi parantaa EU:n 

sisämarkkinoiden toimintaa 

määrittelemällä yhteiset tuotestandardit 

alalla, jolla muutoin olisi toisistaan 

poikkeavia kansallisia standardeja; 

kehottaa siksi komissiota jatkamaan 

kunnianhimoista lähestymistapaa uusien 

standardien määrittämiseen ja nykyisten 

standardien päivittämiseen, jotta 

direktiivin soveltamisalaa ja tavoitteita 

voidaan hyödyntää täysimääräisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 1 a. kiinnittää huomiota myös 

direktiivin potentiaaliin torjuttaessa 

matalan päästökorkeuden päästöjä, joilla 

on valtava vaikutus paikalliseen 

ilmanlaatuun; korostaa, että sen 

soveltamisalan mahdollisen laajentamisen 

lämmityslaitteiden osalta on perustuttava 

myös taloudellisten vaikutusten 

arviointiin, jotta uudet vaatimukset eivät 

lisäisi epävirallista taloutta heikentäen 

samalla tehokkaampien 

lämmityslaitteiden myönteisiä 

vaikutuksia; 

Or. pl 

 

Tarkistus  56 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. katsoo, että ekologisen 

suunnittelun päätavoitteena on vähentää 

mahdollisimman paljon niukkoihin 

luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta; 

toivoo, että direktiivin täytäntöönpanolla 

voidaan myös edistää vedenkäytön 

tehokkuutta ja suunnata tutkimusta 

energiaan liittyvien tuotteiden 

valmistamisen kannalta olennaisten 

mineraalien ja raaka-aineiden 

asteittaiseen korvaamiseen; 

Or. it 

 

Tarkistus  57 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi voisi 

lisätä edelleen direktiivin tehokkuutta; 

kehottaa tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  58 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka 

sisältäisi myös energiaa käyttämättömät 

tuotteet ja toisi sekä ympäristöön liittyvää 

hyötyä että tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 
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edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön ja kuluttajiin liittyvää 

hyötyä että tarjoaisi kestäviä kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia myös pk-

yritysten alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön ja kuluttajiin liittyvää 

hyötyä että tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 
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sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; panee tässä 

yhteydessä merkille uusioraaka-aineiden 

käytön potentiaalin tuotteiden 

valmistuksessa jätteen vähentämisen ja 

resurssitalouden kannalta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; 

2. katsoo, että kiertotalouteen 

liittyvien aloitteiden koordinointi lisäisi 

edelleen direktiivin tehokkuutta; kehottaa 

tästä syystä tekemään ekologista 

suunnittelua ja kiertotaloutta koskevan 

kunnianhimoisen suunnitelman, joka toisi 

sekä ympäristöön liittyvää hyötyä että 

tarjoaisi kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia; huomioi 

kuitenkin, että yksityiskohtainen 

vaikutusten arviointi on tarpeen ennen 

tällaisten suunnitelmien toteuttamista; 

Or. pl 

 

Tarkistus  63 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 kehottaa suorittamaan järjestelmällisesti 

syvällisiä analyyseja kiertotalouteen 

liittyvien näkökohtien mahdollisuuksista 

sellaisten valmistelevien tutkimusten 
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vaiheessa, jotka koskevat kutakin 

tuoteluokkaa koskevaan ekologiseen 

suunnitteluun liittyviä erityisiä toimia; 

Or. it 

 

Tarkistus  64 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. pyytää pidentämään 

kestokulutustavaroiden 

vähimmäistakuuta; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen, kanssa; katsoo, että 

olisi vältettävä sääntelyn päällekkäisyyttä; 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen, kanssa; panee 

merkille, että ekologisen suunnittelun 

vaatimusten asettamista koskevan 

menetelmän avulla on mahdollista 

tunnistaa markkinoiden parhaat toimijat, 

ja katsoo, että joidenkin tuotteiden osalta 

top runner -lähestymistavan 

noudattaminen voisi taata 

täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-

aikaisemman käyttöönoton; 

Or. en 
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Tarkistus  66 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen, kanssa; katsoo, että 

olisi vältettävä sääntelyn päällekkäisyyttä; 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen mutta myös 

energiatehokkuuden, EU-

ympäristömerkin, sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromudirektiivin, RoHS-

direktiivin, REACH-asetuksen ja julkisten 

hankintojen, kanssa; katsoo, että olisi 

vältettävä sääntelyn päällekkäisyyttä; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen, kanssa; katsoo, että 

olisi vältettävä sääntelyn päällekkäisyyttä; 

3. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivi on osaa laajempaa 

välineistöä ja sen tehokkuus riippuu 

synergiasta muiden välineiden, erityisesti 

energiamerkintöjen, kanssa; katsoo, että 

olisi vältettävä sääntelyn päällekkäisyyttä 

ja että olisi myös vältettävä luomasta 

edellytyksiä sääntelyn inflaatiolle; 

Or. fr 

 

Tarkistus  68 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 
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Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. korostaa ekosuunnitteludirektiivin 

ja rakennusten energiatehokkuutta 

koskevan direktiivin välistä vahvaa 

yhteyttä; toteaa, että jälkimmäisen 

direktiivin mukainen hyvin toimiva 

tarkastusjärjestelmä voisi edistää 

tehottomien asennettujen laitteiden 

korvaamista ja johtaa suunniteltuihin 

korvaamisiin; kehottaa tässä yhteydessä 

jäsenvaltioita tehostamaan tarkastuksia ja 

ottamaan käyttöön tukijärjestelmiä, joilla 

kannustetaan tehokkaiden tuotteiden 

markkinoille saattamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että parantamalla 

energiaan liittyvien tuotteiden ekologista 

suunnittelua voidaan puolestaan 

vaikuttaa myönteisesti rakennusten 

energiatehokkuuteen; 

Or. it 

 

Tarkistus  70 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 3 a. korostaa, että 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 

olisi laajennettava kattamaan enemmän 

kuluttajatuotteita, esimerkkinä 

matkapuhelimet; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa laajentamaan direktiiviä 

kattamaan kaikki tärkeimmät 

tuoteryhmät, 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. suosittelee, että järjestelmään 

perustuvan mallin kehittämisessä otetaan 

huomioon tuotteen lisäksi myös koko 

järjestelmä, jota sen toimintaan tarvitaan 

ekologisen suunnittelun prosessissa, jotta 

voidaan edetä kohti resurssitehokkuutta; 

kehottaa komissiota sisällyttämään 

seuraavaan ekologista suunnittelua 

koskevaan työohjelmaan enemmän 

tällaisia järjestelmätason 

mahdollisuuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  73 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. kehottaa komissiota 

tarkastelemaan, voitaisiinko 

ekosuunnittelumenetelmää käyttää 

muissa tuoteryhmissä kuin energiaan 

liittyvissä tuotteissa; kehottaa komissiota 

esittämään uutta lainsäädäntöä ekologista 

suunnittelua koskevien standardien 

asettamisesta muille tuoteryhmille; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa kuulemisfoorumin 

keskeistä tehtävää teollisuuden ja muiden 

sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämä elin toimii hyvin; 

4. korostaa kuulemisfoorumin 

keskeistä tehtävää teollisuuden ja kaikkien 

ekologiseen suunnitteluun liittyvien 
sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämän elimen toimintaa on 

vahvistettavaa entisestään; 

Or. it 

 

Tarkistus  75 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa kuulemisfoorumin 4. korostaa kuulemisfoorumin 
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keskeistä tehtävää teollisuuden ja muiden 

sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämä elin toimii hyvin; 

tehtävää teollisuuden ja muiden 

sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämä elin toimii hyvin; 

Or. fr 

 

Tarkistus  76 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa kuulemisfoorumin 

keskeistä tehtävää teollisuuden ja muiden 

sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämä elin toimii hyvin; 

4. korostaa kuulemisfoorumin 

keskeistä tehtävää teollisuuden, 

kansalaisyhteiskunnan ja muiden 

sidosryhmien kokoamisessa yhteen 

päätöksentekoprosessia varten ja katsoo, 

että tämä elin toimii hyvin; 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästöön, kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen ja energialaskuissa 

säästämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja 

voi johtaa siihen, että EU:n 

lainsäädännön päivittäminen on jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

Or. it 
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Tarkistus  78 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on erittäin huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, on merkinnyt 

menetettyjä energiansäästömahdollisuuksia 

kuluttajille ja tähän liittyvässä 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisessä, ja voi johtaa siihen, että 

tuotekohtaisten toimenpiteiden 
vaatimukset ovat jäljessä teknologisesta 

kehityksestä; 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia, jotka 

vaikuttavat ympäristöön ja kuluttajiin, ja 

voi johtaa siihen, että tuotekohtaiset 

toimenpiteet ovat jäljessä teknologisesta 

kehityksestä; 

Or. en 
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Tarkistus  80 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi olla 

yksi syy siihen, että vaatimukset ovat 

jäljessä teknologisesta kehityksestä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  81 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä ja julkaisussa, mikä luo 

epävarmuutta talouden toimijoille, 

merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; toteaa, että 

merkittävä osa viivytyksistä johtuu 

komission käytössä olevien resurssien 

vähyydestä; 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Nicola Caputo 
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Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; 

5. on huolissaan toisinaan 

merkittävistä viivytyksistä 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

kehittämisessä, mikä luo epävarmuutta 

talouden toimijoille, merkitsee menetettyjä 

energiansäästömahdollisuuksia ja voi 

johtaa siihen, että vaatimukset ovat jäljessä 

teknologisesta kehityksestä; painottaa, että 

ekosuunnittelun toimenpiteet olisi 

hyväksyttävä yksitellen ja määräajassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Nicola Caputo 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että energiaa olisi 

pidettävä olennaisena resurssina ja että 

tuotteet olisi optimoitava sekä 

energiankulutuksen että materiaalien 

käytön osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä ekologiselle suunnittelulle 

asetettavien vaatimusten hyväksymisessä 

ja suosittelee, että määritellään niitä 
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olemassa olevien asetusten tarkistamista 
koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät muun muassa vuosien 

2016–2019 työsuunnitelmassa jo 

toimitettujen tietojen perusteella; 

Or. it 

 

Tarkistus  85 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja julkaisussa ja 

suosittelee, että määritellään niiden 

päätökseen saantia ja olemassa olevien 

asetusten tarkistamista koskevat selkeät 

määräajat ja virstanpylväät; 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; korostaa, että tässä 

yhteydessä on noudatettava komission 

vuosien 2016–2019 työohjelmassa 

määritettyjä määräaikoja erityisesti 

toimistolaitteita (yrityspalvelimia ja 

tallennuskeskuksia), vedenkäyttöön 
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liittyviä laitteita (esimerkiksi hanoja), 

kodinkoneita (kylmälaitteita, 

pyykinpesukoneita ja astianpesukoneita) 

ja valaistusta koskevien asetusten 

tarkistamisen osalta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  87 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; kehottaa komissiota 

antamaan toimenpiteen heti kun se on 

valmis; kehottaa komissiota lopettamaan 

vapaaehtoisten sopimusten asettamisen 

etusijalle ja soveltamaan niitä ainoastaan, 

jos ne toimivat paremmin tai tuottavat 

tuloksia nopeammin kuin 

sääntelytoimenpiteiden soveltaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 

6. kehottaa komissiota välttämään 

viivytyksiä täytäntöönpanotoimenpiteiden 

hyväksymisessä ja suosittelee, että 

määritellään niiden päätökseen saantia ja 
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olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; 

olemassa olevien asetusten tarkistamista 

koskevat selkeät määräajat ja 

virstanpylväät; kehottaa komissiota 

antamaan toimenpiteen heti kun se on 

valmis; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 kehottaa komissiota asettamaan etusijalle 

sellaisiin tuotteisiin liittyvien 

täytäntöönpanotoimien toteuttamisen ja 

tarkastelun, joihin liittyy parhaat 

mahdollisuudet primäärienergian 

säästämiseen vuoteen 2030 mennessä 

sekä parhaat kiertotalouteen liittyvät 

mahdollisuudet; 

Or. it 

 

Tarkistus  90 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. korostaa, että ekologista 

suunnittelua koskevien vaatimusten on 

perustuttava vankkaan tekniseen 

analyysiin ja vaikutustenarviointeihin, 

joissa viitekohtana toimivat parhaat 

markkinoilla saatavilla olevat tuotteet tai 

tekniikat ja kunkin toimialan tekninen 

kehitys; 

Or. en 
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Tarkistus  91 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kannustaa integroimaan tekniikan 

oppimiskäyrät energiaan liittyvien 

tuotteiden ekologista suunnittelua 

koskevaan menetelmään, jotta voidaan 

ennakoida asetusten voimaantuloon 

mennessä tapahtuvia teknologisia 

parannuksia ja varmistaa, että asetukset 

ovat ajan tasalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. suhtautuu myönteisesti komission 

suositukseen (EU) 2016/2125 toimialan 

toteuttamia itsesääntelytoimia koskevista 

suuntaviivoista ja pyytää komissiota 

valvomaan tiukasti mahdollisia direktiivin 

nojalla tunnustettuja vapaaehtoisia 

sopimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. korostaa, että vapaaehtoisten 

sopimusten olisi aina katettava 

vähimmäismarkkinaosuus ja että niitä 

olisi suosittava lainsäädäntöön verrattuna 

ainoastaan silloin, kun niiden katsotaan 

voivan taata vastaavan tasoiset säästöt; 

katsoo, että vapaaehtoisten sopimusten 

päätöksentekoprosessin olisi oltava 

nopeampi kuin lainsäädännön vastaava 

prosessi ja että siinä olisi noudatettava 

samaa kansalaisyhteiskunnan 

osallistumisen tasoa; toteaa, että 

vapaaehtoisten sopimusten valvonnan 

tehokkuutta olisi lisättävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. pitää huolestuttavana, että 

komission direktiivin täytäntöönpanoon 

osoittamat resurssit eivät täysin vastaa sen 

merkitystä ja teknisiä haasteita; kehottaa 

komissiota ottamaan käyttöön riittävät 

resurssit, myös henkilöstön 

asiaankuuluvissa pääosastoissa, 

ekologista suunnittelua koskevassa 

prosessissa, koska lainsäädännön tuoma 

EU:n lisäarvo on merkittävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 

ekologisen suunnittelun toimenpiteisiin 

tarvittaessa arviointeja mikromuovien 

vapautumisesta vesiympäristöön; kehottaa 

komissiota ottamaan käyttöön 

mikrohiukkasten suodattimia koskevia 

pakollisia vaatimuksia kotitalouksien 

pesukoneita ja pesu- ja kuivauskoneita 

varten ekologisen suunnittelun 

toimenpiteiden tarkistuksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita ei 

toistaiseksi ole hyödynnetty, parantaa 

resurssitehokkuutta; 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

kiertotalouteen liittyvät näkökohdat on 

otettava paremmin huomioon energiaan 

liittyvien tuotteiden ekologisessa 

suunnittelussa; katsoo myös, että direktiivi 

tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia, joita 

ei toistaiseksi ole hyödynnetty, parantaa 

resurssitehokkuutta; 

Or. it 

 

Tarkistus  97 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 
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ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita ei 

toistaiseksi ole hyödynnetty, parantaa 

resurssitehokkuutta; 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita on 

toistaiseksi hyödynnetty erittäin vähän, 

parantaa resurssitehokkuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita ei 

toistaiseksi ole hyödynnetty, parantaa 

resurssitehokkuutta; 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita ei 

toistaiseksi ole riittävästi hyödynnetty, 

parantaa resurssitehokkuutta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  99 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita ei 

toistaiseksi ole hyödynnetty, parantaa 

resurssitehokkuutta; 

7. toistaa vaatimuksensa siitä, että 

tuotteiden kiertotalousnäkökohdille on 

annettava uutta pontta, ja katsoo, että 

ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa 

huomattavia mahdollisuuksia, joita on 

toistaiseksi hyödynnetty vähäisesti, 

parantaa resurssitehokkuutta; 

Or. en 
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Tarkistus  100 

György Hölvényi 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. panee merkille Euroopan 

kaivosalan suuntauksen, jossa ollaan 

siirtymässä alempiluokkaisiin ja 

syvemmällä sijaitseviin resursseihin, 

minkä vuoksi halutun metallin 

tuottamista varten louhitaan enemmän 

ainesta; korostaa, että kaivostoiminnasta 

ja louhinnasta peräisin olevat jätteet 

muodostavan ison osan kaikesta EU:ssa 

tuotetusta jätteestä (noin 30 prosenttia 

vuonna 2012); 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. muistuttaa kehottaneensa, että 

EU:n tuotepolitiikkalainsäädäntöä 

tarkistetaan, jotta voidaan asettaa 

ekologista suunnittelua koskevia 

vaatimuksia kaikille tärkeimmille 

tuoteryhmille, joita 

ekosuunnitteludirektiivi ei vielä kata, 

sisällyttämällä tuotesuunnittelua 

koskeviin vaatimuksiin vaiheittain 

resurssitehokkuuden olennaiset osatekijät 

siten, että nykyinen ekologista 

suunnittelua koskeva kehys kuitenkin 

säilytetään; 

Or. en 
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Tarkistus  102 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. vaatii, että ekologiselle 

suunnittelulle täytäntöönpanotoimien 

avulla asetettavissa vaatimuksissa otetaan 

huomioon kaikki ympäristön kannalta 

merkitykselliset näkökohdat, kuten 

resurssien käytön tehokkuus, vaarallisten 

kemikaalien käyttö ja jätehuolto; 

Or. it 

 

Tarkistus  103 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa komissiota laajentamaan 

arvioinnin soveltamisalaa siten, että se 

sisältää myös tuotteiden 

terveysnäkökohdat; 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. kehottaa komissiota ottamaan 

käyttöön myös eettiset perusteet, jotka 

koskevat esimerkiksi käytettyjen 

materiaalien alkuperää ja hankintaa, 

mutta myös paikallistyöntekijöiden ja -
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väestöjen sosiaalisia olosuhteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa voi olla syytä – 

jatkuvien energiatehokkuuden 

parantamiseen pyrkivien ponnistelujen 

lisäksi – tarttua sen soveltamisalaan 

kuuluvien tuotteiden koko elinkaareen; 

pitää lisäksi tärkeänä, että kehitetään 

vaatimuksia, joilla parannetaan 

resurssitehokkuustoimenpiteitä ja 

edistetään ympäristöön liittyvän 

ennaltaehkäisyn periaatteita käyttämällä 

uudelleen, hyödyntämällä, valmistamalla 

uudelleen ja kierrättämällä energiaan 

liittyviä tuotteita, jotta voidaan siirtyä 

kohti kiertotaloutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

sisällytettävä sen soveltamisalaan 
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tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

tuotteiden koko elinkaari samalla, kun 

asetetaan materiaalien tehokkuutta 

koskevat vähimmäiskriteerit, jotka kattavat 

muun muassa lujuuden, kestävyyden, 

korjattavuuden, kehittämiskelpoisuuden ja 

ajanmukaistettavuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

Or. it 

 

Tarkistus  107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – tulisi 

pyrkiä ottamaan huomioon sen 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden koko 

elinkaari asettamalla resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

Or. pl 

 

Tarkistus  108 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, jossa otetaan 

asianmukaisesti huomioon sopivien 

varaosien saatavuus tuotteen koko 

käyttöiän ajan, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden, 

kierrätysmateriaalin vähimmäismäärän, 

kriittisten raaka-aineiden käytön ja huolta 

aiheuttavien aineiden korvaamisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi ja niitä 

vaarantamatta – tartuttava vaiheittain sen 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden koko 

elinkaareen aloittamalla direktiiviin jo 

sisältyvillä tuotteilla, jotta 

asiantuntemusta voidaan kehittää, 
samalla, kun asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 
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Or. en 

 

Tarkistus  110 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi ja niitä 

vaarantamatta – nyt tartuttava 

järjestelmällisesti kussakin tuoteryhmässä 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

korostaa, että tuotteiden kestävyyden on 

perustuttava vähimmäiselinaikaa 

koskevaan vaatimukseen ja/tai hintaan 

sisältyvään takuuseen ja että valmistajat/ 

on velvoitettava kantamaan 

asianmukainen vastuu tuotteen koko 

elinkaaren ajan ja tehostamaan 

korjattavuutta, kehittämiskelpoisuutta ja 

modulaarisuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava kussakin tuoteryhmässä 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön, ja 

kehottaa komissiota tarkastelemaan 

mahdollisuutta laatia kyseisiin 

vaatimuksiin perustuva digitaalinen 

tuotetiedote; 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön sekä 

kierrätyskelvottomien tavaroiden tai 

niiden osien hävittämisen kustannukset; 
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Or. en 

 

Tarkistus  113 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien tai uusioraaka-

aineiden käytön tuotteiden 

valmistuksessa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  114 

Andrzej Grzyb 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 
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muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; toteaa, 

että resursseja koskevissa kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös taloudellinen 

tehokkuus ja kannattavuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

kehottaa määrittelemään muun muassa 

uudelleenkäytettävyyttä ja 

kierrätettävyyttä koskevia horisontaalisia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; katsoo 

kuitenkin, että kriteerien määrän olisi 

oltava rajallinen ja että ne olisi 

määritettävä selkeästi ja objektiivisesti 

sekä siten, että ne ovat helposti 

mitattavissa ja kohtuuhintaisia, jotta 

varmistetaan pragmaattinen 

lähestymistapa, jonka avulla voidaan 

säilyttää direktiivin toiminnallisuus; 

Or. fr 

 

Tarkistus  117 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 
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jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

korostaa, että säädösten lisääntyminen voi 

olla ristiriidassa taloudellisen ja 

hallinnollisen kannattavuuden kanssa ja 

että yrityksiä on suojattava kaikilta niiden 

kilpailukykyä ja moitteetonta toimintaa 

haittaavilta rasitteilta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  118 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

8. katsoo tästä syystä, että 

ekosuunnitteludirektiivin 

täytäntöönpanossa on – jatkuvien 

energiatehokkuuden parantamiseen 

pyrkivien ponnistelujen lisäksi – nyt 

tartuttava sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden koko elinkaareen samalla, kun 

asetetaan resursseja koskevat 

vähimmäiskriteerit, jotka kattavat muun 

muassa kestävyyden, korjattavuuden ja 

kehittämiskelpoisuuden, mutta myös 

jakamispotentiaalin, uudelleenkäytön, 

skaalattavuuden, kierrätettävyyden ja 

kierrätettyjen materiaalien käytön; 

korostaa, että tässä yhteydessä 

ekosuunnitteludirektiiviin on 

sisällytettävä ohjelmoidun käyttöiän 

päättymisen torjuntaa koskeva keskeinen 

ulottuvuus; 

Or. fr 

 

Tarkistus  119 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 
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Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. pitää tärkeänä, että valmistajat 

antavat selkeät ja objektiiviset ohjeet, jotta 

käyttäjät ja riippumattomat korjaamot 

voivat korjata tuotteita helpommin ilman 

erikoisvälineistöä; korostaa, että on myös 

tärkeää antaa mahdollisuuksien mukaan 

tietoa varaosien saatavuudesta ja 

tuotteiden käyttöiästä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  120 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. toteaa, että tuotteiden suurempi 

ympäristövaikutus on siirtymässä 

materiaaleihin, ja pitää siksi tärkeänä, 

että analysoidaan energiaan liittyviä 

tuotteita elinkaarinäkökulmasta eikä 

keskitytä ainoastaan käyttövaiheeseen, 

vaan myös raaka-aineiden louhintaan ja 

tuottamiseen, tuotteiden valmistamiseen 

ja niiden elinkaaren päätökseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. korostaa mahdollista hyötyä, jota 

voidaan saavuttaa keskittymällä energian 
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käytön ohella muihin 

ympäristönäkökohtiin, kuten vaarallisiin 

kemikaaleihin, mikromuovien 

vapautumiseen, jätteiden syntymiseen ja 

materiaalien käyttöön, ja kehottaa 

käyttämään direktiivin mukaisia välineitä 

avoimuuden parantamiseksi kuluttajien 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa komissiota laatimaan 

pakolliset vaatimukset, jotka koskevat 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

sähkölaitteiden ohjelmistopäivitysten 

saatavuutta; 

Or. it 

 

Tarkistus  123 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa käsittelemään 

ekosuunnitteludirektiivissä tuotteiden 

kaikkien käyttöiän vaiheiden kaikkia 

asiaankuuluvia ympäristövaikutuksia, 

mukaan lukien vaarallisten kemikaalien 

käyttö, jätteiden tuotanto ja kierrätys; 

Or. en 
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Tarkistus  124 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. toteaa, että kaikkien uusien 

vaatimusten on oltava teknisesti 

perusteltuja, yksinkertaisia, mitattavissa 

olevia ja täytäntöönpanokelpoisia, jotta 

niillä olisi myönteisiä vaikutuksia 

innovatiivisuuteen ja ympäristöön; 

Or. pl 

 

Tarkistus  125 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. katsoo kuitenkin, että ekologista 

suunnittelua koskevien vaatimusten 

laajentamista koskemaan uusia 

tuoteryhmiä tulisi arvioida perusteellisesti 

niiden mahdollisten ympäristövaikutusten 

osalta, mukaan lukien 

energiatehokkuuden parantaminen ja 

kilpailukyky tietyllä alueella ottaen 

huomioon olemassa olevat ja mahdolliset 

korvaavat tuotteet; 

Or. pl 

 

Tarkistus  126 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 8 b. kehottaa komissiota laatimaan 

pakolliset vaatimukset, jotka koskevat 

energiaan liittyvien tuotteiden käyttöikää 

ja varaosien saatavuutta; toteaa, että 

varaosien saatavuus olisi taattava 

vähintään 10 vuoden ajan viimeisen erän 

valmistuksesta; 

Or. it 

 

Tarkistus  127 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. korostaa, että kierrätettävyyttä on 

tärkeää parantaa käyttämällä yksittäisiä 

tai yhteensopivia muovipolymeerejä, 

minkä ansiosta voidaan edistää 

kierrätettyjen materiaalien todellista 

käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 c. korostaa, että laajennetuissa 

ekologista suunnittelua koskevissa 

vaatimuksissa on käsiteltävä 

nimenomaisesti kriittisten materiaalien ja 

aineiden, kuten harvinaisten 

maametallien, ja myrkyllisten tai huolta 

aiheuttavien aineiden, kuten pysyvien 

orgaanisten yhdisteiden ja 

hormonaalisten haitta-aineiden, käyttöä, 

jotta voidaan rajoittaa niiden käyttöä tai 
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ainakin varmistaa, että ne voidaan poistaa 

tai erottaa tuotteesta sen elinkaaren 

lopussa; 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 c. vetoaa, ettei energiaan liittyville 

tuotteille luotaisi sellaisia ekologiseen 

suunnitteluun liittyviä vaatimuksia, joiden 

täyttämisestä aiheutuisi vaikeuksia 

eurooppalaisille tuottajille, koskien 

erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 

joiden mahdollisuudet patentoitujen 

tekniikoiden suhteen ovat huomattavasti 

vähäisemmät kuin markkinajohtajilla; 

Or. pl 

 

Tarkistus  130 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 c. katsoo, että ekologisen 

suunnittelun myötä käyttäjien olisi 

voitava purkaa tuote yksittäisiin osiin 

hajottamatta tuotetta, jotta voidaan 

helpottaa tuotteiden korjausta ja 

uudelleenkäyttöä; 

Or. it 
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Tarkistus  131 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia ja jolla tuetaan uusioraaka-

aineiden käyttöä, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  132 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia kaikkien 
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markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

tuoteluokkien osalta, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

Or. it 

 

Tarkistus  133 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi oltava tuotekohtaisia ja 

perustuttava vakaisiin analyyseihin, niissä 

olisi keskityttävä aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 
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käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi oltava tuotekohtaisia ja 

perustuttava vakaisiin analyyseihin, niissä 

olisi keskityttävä aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; katsoo, ettei kannata 

määrittää liian paljon monialaisia 

kriteerejä, joiden objektiivisuuden ja 

valvottavuuden varmistaminen edellyttää 

useita vuosia kestävää standardointiin 

liittyvää tutkimusta ja työtä; 

Or. fr 
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Tarkistus  136 

György Hölvényi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; 

9. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ekologista suunnittelua koskevaa 

työsuunnitelmaa vuosiksi 2016–2019, 

johon sisältyy vaatimusten ja materiaalien 

käytön tehokkuuden kehittämistä koskevia 

sitoumuksia, ja kehottaa komissiota 

saamaan tämän työn mahdollisimman pian 

päätökseen; katsoo, että tällaisten 

vaatimusten olisi perustuttava vakaisiin 

analyyseihin, niissä olisi keskityttävä 

aloihin, joilla on selkeää 

parannuspotentiaalia, ja 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

kyettävä valvomaan ja tarkistamaan niiden 

täytäntöönpanoa; toteaa, että olisi 

edistettävä sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun kierrätystä 

koskevia huippuinnovaatioita, kun 

määritellään parhaita käytäntöjä ja 

vanhojen ja käynnissä olevien 

tutkimusten tulosten käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. pitää yhä tärkeämpänä 

menestystekijänä resurssitehokkuuden 

saavuttamisen kannalta, että kehitetään 

järjestelmään perustuva malli, jossa 

otetaan huomioon tuotteen lisäksi koko 

järjestelmä, jota sen toimintaan tarvitaan 

ekologisen suunnittelun prosessissa, ja 
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kehottaa komissiota sisällyttämään 

seuraavaan ekologista suunnittelua 

koskevaan työohjelmaan enemmän 

tällaisia järjestelmätason 

mahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että on kiinnitettävä 

erityistä huomiota vedenkäyttöön liittyviin 

tuotteisiin, sillä niissä voitaisiin saavuttaa 

merkittäviä ympäristöön liittyviä hyötyjä 

ja säästöjä kuluttajille; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

György Hölvényi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa komissiota edistämään 

myös kaivosjätteen sisältämien kriittisten 

raaka-aineiden hyödyntämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. pitää yhä tärkeämpänä 

menestystekijänä resurssitehokkuuden 

saavuttamisen kannalta, että kehitetään 

järjestelmään perustuva malli, jossa 

otetaan huomioon tuotteen lisäksi koko 

järjestelmä, jota sen toimintaan tarvitaan 

ekologisen suunnittelun prosessissa, ja 

kehottaa komissiota sisällyttämään 

seuraavaan ekologista suunnittelua 

koskevaan työohjelmaan enemmän 

tällaisia järjestelmätason 

mahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. pitää valitettavana, että komissio 

on lykännyt toistaiseksi tieto- ja 

viestintätekniikkaa, kuten matka- ja 

älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo myös, että 

näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin 

mahdollisimman pian; 

Or. it 

 

Tarkistus  142 

Birgit Collin-Langen 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että tästä syystä 

olisi pyrittävä sellaiseen sääntelyprosessin 

parantamiseen, joka mahdollistaisi 

ekologista suunnittelua koskevien 

vaatimusten soveltamisen niihin; 

Or. pl 

 

Tarkistus  144 

Luke Ming Flanagan 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin 

mahdollisimman pian; 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; korostaa, 

että komission olisi arvioitava 

huolellisesti, miten voidaan parantaa ja 

todentaa tällaisten tuoteryhmien 

kestävyyttä, joiden varaosien, paristojen ja 

oheisosien olisi oltava helposti 

vaihdettavissa ja yleissopivia; 
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Or. en 

 

Tarkistus  146 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; 

10. panee merkille, että komissio on 

lykännyt tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten 

matka- ja älypuhelimia, koskevia toimia 

lisäarviointeja odotettaessa ja ottaen 

huomioon tämän tuoteryhmän nopeat 

teknologiset muutokset; katsoo kuitenkin, 

että näissä tuotteissa on selkeää 

parannuspotentiaalia etenkin, kun kyse on 

resurssitehokkuudesta, ja että ekologista 

suunnittelua koskevia vaatimuksia olisi 

tästä syystä sovellettava niihin; ei voi siksi 

tukea tähän tieto- ja viestintätekniikkaan 

liittyvää viivästystä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  147 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. korostaa, että 

 a)  tuotteiden kestävyydeltä on 

vaadittava vähimmäiselinaikaa ja/tai 

hintaan on sisällyttävä takuu; 

 b)  kehittämiskelpoisuutta on 

edistettävä sähkölaitteiden 

ohjelmistopäivitysten saatavuuden kautta; 

 c)  korjattavuutta on helpotettava 

tarjoamalla tuotteen kokonaishintaan 

nähden kohtuuhintaisia varaosia koko 
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tuotteen elinkaaren ajan; 

 d)  kierrätettävyyttä on tehostettava 

käyttämällä yksittäisiä tai yhteensopivia 

muovipolymeerejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. muistuttaa komissiota 

kehotuksestaan laajentaa 

ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa 

niin, että se kattaa kaikki tärkeimmät 

tuoteryhmät, erityisesti tuoteryhmät, joilla 

on suuri kierrätyspotentiaali, ja muut 

kuin energiaan liittyvät tuotteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Nicola Caputo 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että keskittyminen 

kestävyyttä, kehittämiskelpoisuutta, 

korjattavuutta ja kierrätettävyyttä 

koskeviin perusteisiin tarjoaa 

ainutlaatuisen tilaisuuden työpaikkojen 

kehittämiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  150 
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Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. korostaa, että 

resurssitehokkuuteen kuuluu 

kiertotaloudessa myös se, että arvioidaan 

tuotteen resurssitehokkuutta tuotteen ja 

tuoteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön 

ja hyödyntämisen, ympäristövaikutusten 

ja vaarallisten aineiden pitoisuuksien 

kannalta; toteaa, että yli 80 prosenttia 

tuotteen ympäristövaikutuksesta 

määräytyy suunnitteluvaiheessa, ja katsoo 

siksi, että huolta aiheuttavia aineita 

voidaan välttää, korvata tai rajoittaa 

pääasiassa juuri kyseisessä vaiheessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 
valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoiden valvontaa ja torjua 

tuotteiden ennenaikaista vanhenemista 
parantamalla jäsenvaltioiden välistä sekä 

komission ja kansallisten viranomaisten 

välistä yhteistyötä; 

Or. it 

 

Tarkistus  152 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  153 

Nicola Caputo 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä ja että on 

harkittava riippumattoman elimen 

myöntämää sertifiointia (kolmannen 

osapuolen sertifiointia); tähdentää, että 

testiprotokollien olisi vastattava paremmin 

todellisia olosuhteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä, 

erityisesti takaamalla jäsenvaltioiden 
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markkinavalvontaviranomaisille 

asianmukaiset rahoitusvälineet; 

Or. pl 

Tarkistus  155 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä ja 

koordinointia; 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; pitää 

tärkeänä, että tämä valvonta perustuu 

toimenpiteiden normien täsmälliseen 

määritelmään ja että tämä toteutetaan 

kohtuuhintaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  157 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 
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Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

11. vaatii, että on tehostettava 

sisämarkkinoille tuotujen tuotteiden 

valvontaa parantamalla jäsenvaltioiden 

välistä sekä komission ja kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä; 

korostaa, että tekstien sisältämien 

vaatimusten valvonnan on oltava 

mahdollista kohtuuhintaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  158 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että 

resurssitehokkuuteen kuuluu 

kiertotaloudessa myös se, että arvioidaan 

tuotteen resurssitehokkuutta tuotteen ja 

tuoteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön 

ja hyödyntämisen, ympäristövaikutusten 

ja vaarallisten aineiden pitoisuuksien 

kannalta; toteaa, että yli 80 prosenttia 

tuotteen ympäristövaikutuksesta 

määräytyy suunnitteluvaiheessa, ja katsoo 

siksi, että huolta aiheuttavia aineita 

voidaan välttää, korvata tai rajoittaa 

pääasiassa juuri kyseisessä vaiheessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Margrete Auken 

 

Päätöslauselmaesitys 
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11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa perustamaan 

riippumattoman EU:n viraston tai 

viranomaisen, jotta voidaan täydentää 

jäsenvaltioiden toimintaa ja varmistaa 

unionin tasolla markkinavalvonnan 

vähimmäistason toteutuminen unionin 

markkinoille saatettujen tuotteiden osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. katsoo, että pakollinen tuotepassi 

olisi tehokas markkinavalvontaväline; 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – -1 luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – markkinavalvontajärjestelmän on 

perustuttava omavalvontaan ja 

kolmannen osapuolen toteuttamiin 

tarkastuksiin sen varmistamiseksi, että 

tuotteet ovat vaatimusten mukaisia; 

Or. en 
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Tarkistus  162 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kansallisia viranomaisia on 

vaadittava käyttämään ICSMS-

tietokantaa, jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 

vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kansallisia viranomaisia on 

vaadittava käyttämään ICSMS-tietokantaa, 

jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 

vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

– kansallisia viranomaisia on 

kehotettava käyttämään ICSMS-

tietokantaa, jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 

vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  164 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kansallisia viranomaisia on 

vaadittava käyttämään ICSMS-tietokantaa, 

– kansallisia viranomaisia on 

kehotettava käyttämään ICSMS-
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jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 

vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

tietokantaa, jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 

vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  165 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kansallisia viranomaisia on 

vaadittava käyttämään ICSMS-tietokantaa, 

jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamia kaikkia 

tuotteita koskevien 
vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten tuloksia; 

– kansallisia viranomaisia on 

vaadittava käyttämään ICSMS-tietokantaa, 

jotta ne voivat jakaa 

ekosuunnitteluasetusten kattamista 

kaikista tuotteista toteutettujen 
vaatimustenmukaisuustarkastusten ja 

testausten kaikkia tuloksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – on lisättävä jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä ja laadittava tietokanta, jota 

käytetään keskeisenä tietojenvaihdon 

välineenä; tietokannan olisi sisällettävä 

kaikki tiedot vaatimusten mukaisista ja 

vaatimustenvastaisista tuotteista, jotta 

vältetään tarpeeton testaus toisessa 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 
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Tarkistus  167 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 2 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– energiamerkittyjen tuotteiden 

yleinen tuotetietokanta on laajennettava 

koskemaan kaikkia tuotteita, joihin 

sovelletaan ekosuunnitteluasetuksia; 

– energiamerkittyjen tuotteiden 

yleinen tuotetietokanta on laajennettava 

koskemaan kaikkia tuotteita, joihin 

sovelletaan ekosuunnitteluasetuksia, siten, 

ettei asiaankuuluvien toimialojen 

yrityksille luoda liian raskasta 

hallinnollista taakkaa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  168 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – kansallisia viranomaisia on 

vaadittava laatimaan erityisiä 

suunnitelmia 

markkinavalvontatoiminnasta 

ekosuunnittelun alalla ja ilmoittamaan 

niistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle 

asetuksen (EY) N:o 765/20081 a 

mukaisesti; 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 

9. heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista. 

Or. en 
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Tarkistus  169 

Andrzej Grzyb 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 3 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on käytettävä nopeita 

seulontamenetelmiä epäilyttävien 

tuotteiden havaitsemiseen ja menetelmät 

on laadittava yhteistyössä alan 

asiantuntijoiden kanssa ja jaettava julkisten 

elinten kesken; 

– on käytettävä nopeita 

seulontamenetelmiä sellaisten tuotteiden 

havaitsemiseen, jotka eivät noudata 

asetusten vaatimuksia, ja menetelmät on 

laadittava yhteistyössä alan 

asiantuntijoiden kanssa ja jaettava 

yleisölle; 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – moottoriajoneuvojen 

hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 

annetun asetuksen säännösten tapaan 

olisi harkittava sen edellyttämistä, että 

markkinoille saatetuista tuotteista 

testataan vähimmäismäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 



 

PE619.106v02-00 82/86 AM\1148153FI.docx 

FI 

 – markkinavalvontajärjestelmään on 

sisällytettävä satunnaisia tarkastuksia 

koskeva parannettu järjestelmä; 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – komission olisi toteutettava omaa 

riippumatonta markkinavalvontaa 

erityisesti tapauksissa, joissa 

jäsenvaltioilla ei ole tarvittavia 

taloudellisia ja henkilöstöresursseja ja 

testauslaitteistoja; pitkällä aikavälillä olisi 

suunniteltava erityisen 

markkinavalvonnasta vastaavan EU:n 

viraston perustamista siten, että sillä on 

käytössään riittävät taloudelliset ja 

henkilöstöresurssit; 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Birgit Collin-Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta 

jättämisen vaikutus on koko Euroopan 

markkinoihin, ja jopa lakisääteisen 

takuuajan jälkeen maksettavat korvaukset 

kuluttajille, jotka ovat ostaneet 

Poistetaan. 



 

AM\1148153FI.docx 83/86 PE619.106v02-00 

 FI 

vaatimusten vastaisia tuotteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta 

jättämisen vaikutus on koko Euroopan 

markkinoihin, ja jopa lakisääteisen 

takuuajan jälkeen maksettavat korvaukset 

kuluttajille, jotka ovat ostaneet 

vaatimusten vastaisia tuotteita; 

– on ehdotettava 

suostuttelutoimenpiteitä, kuten 

valmistajille suunnattuja 

verokannustimia, jotta heitä voidaan 

kannustaa ottamaan käyttöön 
vaatimuksia, joista voi olla aluksi haittaa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  175 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

maksettavat korvaukset kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa soveltuvat EU:n tasolla 

yhdenmukaistut mekanismit, joilla 

voidaan varmistaa lakisääteisen takuuajan 

jälkeen maksettavat korvaukset kuluttajille, 

jotka ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; 
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Or. it 

Tarkistus  176 

Mireille D'Ornano 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

maksettavat korvaukset kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset vakavat seuraamukset 

valmistajille, jotka eivät noudata 

vaatimuksia, sen mukaisesti, mikä 

noudattamatta jättämisen vaikutus on koko 

Euroopan markkinoihin, ja jopa 

lakisääteisen takuuajan jälkeen maksettavat 

suuret korvaukset kuluttajille, jotka ovat 

ostaneet vaatimusten vastaisia tuotteita; 

Or. fr 

Tarkistus  177 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

maksettavat korvaukset kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

käytössä oleva EU:n laajuinen 

kollektiivisten oikeussuojakeinojen ja 

korvausten järjestelmä kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; seuraamuksiin olisi yhdistettävä 

toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tuotteen 

brändin maineeseen, esimerkiksi 

ilmoittamalla julkisesti sellaisten 

valmistajien brändien nimet, jotka eivät 
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noudata vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Andrzej Grzyb 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

maksettavat korvaukset kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; 

– on otettava käyttöön 

rangaistustoimenpiteitä, kuten 

oikeasuhteiset seuraamukset valmistajille, 

jotka eivät noudata vaatimuksia, sen 

mukaisesti, mikä noudattamatta jättämisen 

vaikutus on koko Euroopan markkinoihin, 

ja jopa lakisääteisen takuuajan jälkeen 

maksettavat korvaukset kuluttajille, jotka 

ovat ostaneet vaatimusten vastaisia 

tuotteita; seuraamusten arvo ei saisi olla 

suurempi kuin tuotteen arvo; 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – on varmistettava johdonmukaisuus 

komission tuotelainsäädäntöpakettiin 

kuuluvan unionin 

yhdenmukaistamislainsäädännön 

noudattamista ja täytäntöönpanon 

valvontaa koskevan ehdotuksen kanssa, 

sillä ekologisesti suunnitellut tuotteet 

kuuluvat sen soveltamisalaan; 

Or. en 
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Tarkistus  180 

Kateřina Konečná 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – kansalaisten on voitava tutustua 

ekosuunnitteludirektiiviin perustuviin 

tietoihin tietokannoissa ja tietojen on 

oltava selkeitä ja ne on esitettävä 

ymmärrettävällä tavalla; 

Or. en 

 


