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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи положения

През юли 2008 г. Европейската комисия представи "План за действие за устойчиво 
потребление и производство". Пакетът от действия и предложения включва преработка 
на директивата за "екодизайн на енергоемките продукти"1 (Директива за екодизайна). 
Общата цел на преработката на Директива 2005/32/EО е да се разшири нейното 
приложно поле, така че да обхваща определянето на изискванията за екодизайн към 
енергоемките продукти. По този начин продукти, които сами по себе си не консумират 
енергия, но имат въздействие върху потреблението на енергия като прозорци и 
устройства за използване на водата, също ще бъдат обхванати от рамката на 
директивата. Например накрайници за душове с екодизайн могат да намалят 
потреблението на вода и с това да намалят като цяло енергията, изискваща се за 
затоплянето на топла вода. 

Цел

1) Приложно поле на директивата

С предложението за разширяване на Директивата за екодизайна и върху продуктите, 
свързани с енергопотреблението, се отваря голям потенциал от досега неизползвани 
възможности за пестене на енергия. Като позволява разширяването на определянето на 
минимални екологични стандарти за по-широка гама от продукти, тя ще допринесе за 
подобряването на екологичните характеристики на продуктите. Това ще помогне за 
пестене на оскъдните ресурси и парите на гражданите.

Тъй като не могат да бъдат обхванати наведнъж всички продукти, за предпочитане е 
подходът на разширяване стъпка по стъпка. Продуктите за бъдеще обаче, ще трябва да 
бъдат произведени и използвани не само по енергийно ефективен начин, но също така и 
с по-голяма ефективност по отношение на ресурсите. Ето защо е необходимо да се 
определи ясна рамка със срокове във времето, в които Комисията да преразгледа 
директивата с цел да обхване всички продукти (член 21), место да оставя нещата само с 
оценка на "уместността на разширяването й върху продукти, които не са свързани с 
енергопотреблението" до 2012 г. 

2) Възпиране на "авантаджийството"

Директивата за екодизайна, както и предложението за разширяване на обхвата върху 
продукти, които не са свързани с енергопотреблението, позволява саморегулиране на 
бранша, като например с доброволни и едностранни ангажименти. Тази разпоредба 
цели да позволи целите на директивата да бъдат изпълнение с по-ниски разходи, по-
бързо и гъвкаво. Тъй като мерките все пак са доброволни по своя характер, няма 
                                               
1 Директива 2005/32/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 
92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета е 
претърпяла съществени изменения, Официален вестник на ЕО L 191, 22.07.2005 г., стр. 0029 - 0058
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гаранция, че задълженията ще бъдат изпълнени на практика. Освен това доброволните 
ангажименти често са лишени от прозрачност и амбиция.

Европейските промишлени сектори изтъкват, че това условие ще допусне "авантаджии" 
- краткосрочни участници, които смятат да напуснат пазара, могат да пускат на пазара 
продукти, които не отговарят на изискванията. Това създава нелоялно предимство в 
конкуренцията и сериозна пречка за действително равни начала на участие. Поради 
това законодателните мерки следва да имат предимство пред доброволните 
споразумения.

3) Увеличаване на прозрачността

Прозрачността и ясната информация са ключови условия за стабилност и постоянно 
подобряване на продуктите. Опитът обаче показва, че ясна и лесно разбираема 
информация за потребителите, секторите и прилагащите органи липсва по отношение 
на екодизайна. Освен това, сегашните процеси на проучване на 
прилагането/продуктите отнема много време и средства и води до доста малък брой 
участници в срещите на заинтересованите страни. По-специално МСП не са адекватно 
представени. Създаването на база данни за продукти с екодизайн (член 18а нов) ще 
представлява значителна добавена стойност както за европейската промишленост, така 
и потребителите, като предвижда лесно достъпна информация и улеснява бързото и 
гъвкаво участие на заинтересованите страни.

Освен това е изключително важно Комисията незабавно да информира Европейския 
парламент (член 3.3) относно заключенията на националните органи за наблюдение на 
пазара, по-специално в случай на неизпълнение.

Контекст

Сегашната финансова криза по-скоро утвърждава отговорността на ЕС за спазване на 
неговите задължения по отношение на енергията и околната среда. Тя създава шанс за 
предефиниране на приоритетите на Европа и извеждането на европейските продукти на 
предни позиции в международната конкуренция.

Потребителите не отчитат в достатъчна степен икономическите ползи от енергийно 
ефективни уреди и инсталации. Покупателните решения на купувачите обаче са 
съществено важни за успешните резултати. Енергийната ефективност и ефективното 
използване на ресурсите следва да се превърне в ключов елемент в решенията на 
потребителите. Използването на динамични стандарти, комбинирано със схеми за 
представянето на характеристиките и етикетирането, е мощен инструмент за 
информиране на потребителите и за трансформирането на пазара по посока на 
икономичността и ефективното използване на ресурсите.

Тъй като количеството на природните ресурси е крайно, благоприятните за околната 
среда и енергийно ефективни продукти не само ще намалят зависимостта на ЕС от 
вноса на енергия и ще спомогнат за справяне с изменението на климата, но също така 
значително ще допринесат за конкурентоспособността и успеха на европейските 
компании.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Заключенията на 
председателството на Европейския 
съвет от 8 - 9 март 2007 г. подчерта 
необходимостта от увеличаването на 
енергийната ефективност в 
Общността, така че да се постигне 
целта от 20% намаляване на 
потреблението на енергия в 
Общността в сравнение с проекциите 
за 2020 г. и призовават за точно и 
бързо прилагане на ключовите 
области, определени в съобщението 
на Комисията от 19 октомври 2006 г., 
озаглавено "План за действие за 
енергийна ефективност: реализиране 
на потенциала. Планът за действие 
обръща внимание на огромните 
възможности за пестене на енергия в 
сектора на продуктите. В своята 
резолюция от 31 януари 2008 г. 
относно плана за действие 
Европейският парламент призовава 
за укрепване на разпоредбите на 
Директива 2005/32/EО.

Обосновка

Подходът към екодизайна трябва да се разглежда в светлината на "Плана за 
действие за енергийна ефективност", както и на общия ангажимент за намаляване на 
потреблението на енергия с 20% до 2020 г.

Изменение 2
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че замърсяването, причинено 
през жизнения цикъл на продукта, се 
определя на този етап и повечето от 
разходите се правят тогава.

(6) Действия следва да се предприемат 
през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с 
енергопотреблението, тъй като 
изглежда, че замърсяването, причинено 
през целия жизнен цикъл на продукта, 
се определя на този етап и повечето от 
разходите се правят тогава.

Обосновка

Важно е, действията  да се предприемат през фазата на проектиране на 
продуктите, свързани с енергопотреблението, тъй като изглежда, че замърсяването, 
причинено през целия жизнен цикъл на продукта, се определя на този етап и повечето 
от разходите се правят тогава.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива се стреми да 
достигне високо ниво на защита на 
околната среда чрез намаляване на 
възможното въздействие на продуктите, 
свързани с енергопотреблението , което 
в крайна сметка ще бъде от полза за 
потребителите и други крайни 
ползватели. Устойчивото развитие 
изисква и да се обърне необходимото 
внимание на здравното, социалното и 
икономическото въздействие на 
предвидените мерки. Подобряването на 
енергийната ефективност на продуктите 
допринася за по-голямата сигурност на 
енергоснабдяването, което е 
предпоставка за устойчива 
икономическа дейност, а следователно и 
за устойчиво развитие.

(9) Настоящата директива се стреми да 
достигне високо ниво на защита на 
околната среда чрез намаляване на 
възможното отрицателно въздействие 
на продуктите, свързани с 
енергопотреблението , което в крайна 
сметка ще бъде от полза за 
потребителите и други крайни 
ползватели. Устойчивото развитие 
изисква и да се обърне необходимото 
внимание на здравното, социалното и 
икономическото въздействие на 
предвидените мерки. Подобряването на 
енергийната ефективност на продуктите 
допринася за по-голямата сигурност на 
енергоснабдяването, което е 
предпоставка за устойчива 
икономическа дейност, а следователно и 
за устойчиво развитие.
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Обосновка

Важно е настоящата директива да достигне високо ниво на защита на околната 
среда чрез намаляване на възможното отрицателно въздействие на продуктите, 
свързани с енергопотреблението

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Макар че е желателно да се прилага 
комплексен подход към екологичното 
представяне на продукта, намаляването 
на парниковите газове чрез увеличаване 
на енергийната ефективност трябва да 
се счита за приоритетна екологична цел, 
докато се одобри план за работа.

(13) Макар че е желателно да се прилага 
комплексен подход към екологичните 
характеристики на продукта, 
намаляването на парниковите газове 
чрез увеличаване на енергийната 
ефективност трябва да се счита за 
приоритетна екологична цел, докато се 
одобри план за работа. Подобряване на 
енергийната ефективност е най-
бързия и най-евтиния начин за 
намаляване на емисиите от 
парникови газове.

Обосновка

Подобряване на енергийната ефективност е най-бързия и най-евтиния начин за 
намаляване на емисиите от парникови газове. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Може би е необходимо и оправдано 
да се създадат конкретни количествено 
определени изисквания за екодизайн 
към някои продукти или техните 
екологични аспекти, за да се гарантира 
минимизирането на тяхното 
въздействие върху околната среда. 

(14) Може би е необходимо и оправдано 
да се създадат конкретни количествено 
определени изисквания за екодизайн 
към някои продукти или техните 
екологични аспекти, за да се гарантира 
минимизирането на тяхното 
въздействие върху околната среда. 
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Предвид неотложната необходимост да 
се работи за реализацията на 
задълженията в рамките на Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция на 
ООН за изменение на климата и без да 
се накърнява единният подход, 
провъзгласен от настоящата директива, 
следва да се даде известен приоритет на 
мерките с висок потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове при ниска цена. Такива мерки 
могат също да допринесат и за 
устойчиво използване на ресурсите и 
представляват основен принос към 
десетгодишната рамка от програми за 
устойчиво производство и потребление, 
приета на Световния форум за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
септември 2002 г.

Предвид неотложната необходимост да 
се работи за реализацията на 
задълженията в рамките на Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция на 
ООН за изменение на климата, както и 
на ангажиментите на Общността да 
намали общото количество емисии на 
парникови газове с поне 20% в 
сравнение с равнището от 1990 г. до 
2020 г. и с 30%, в случай на сключване 
на международно споразумение, а 
също и без да се накърнява единният 
подход, провъзгласен от настоящата 
директива, следва да се даде известен 
приоритет на мерките с висок потенциал 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове при ниска цена. 
Такива мерки могат също да допринесат 
и за устойчиво използване на ресурсите 
и представляват основен принос към 
десетгодишната рамка от програми за 
устойчиво производство и потребление, 
приета на Световния форум за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
септември 2002 г.

Обосновка

Необходимо е да се актуализира това съображение, за да се включи решението, взето 
от държавните ръководители през март 2007 г. относно намаляването на емисиите 
на парникови газове от стана на Общността.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Настоящата директива следва също 
да насърчи включването на екодизайна 
в малките и средните предприятия 
(МСП) и в много малки фирми. 
Включването може да се улесни чрез 
осигуряването на богата и 
леснодостъпна информация, свързана с 
устойчивостта на техните продукти.

(21) Настоящата директива следва също 
да насърчи включването на екодизайна 
в малките и средните предприятия 
(МСП) и в микропредприятията. 
Включването може да се улесни чрез 
осигуряването на богата и 
леснодостъпна информация, свързана с 
устойчивостта на техните продукти, 
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както и чрез достъп до специфични 
финансови инструменти за МСП, 
действащи в областта на 
подобряването на енергийната 
ефективност.

Обосновка

Включването на екодизайна в малките и средни предприятия (МСП)и много малките 
фирми може да се улесни чрез осигуряването на богата и леснодостъпна информация, 
свързана с устойчивостта на техните продукти, както и чрез достъп до специфични 
финансови инструменти за МСП, действащи в областта на подобряването на 
енергийната ефективност.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) При прилагането на 
директивата държавите-членки 
активно се съобразяват с правилата, 
които могат да бъдат установени в 
„Small Business Act“, което би 
улеснило малките и средни 
предприятия както по отношение на 
обмена на информация, така и на 
прилагането на установените 
стандарти.

Обосновка

Много е важно да се вземе предвид административното бреме за МСП и съответно 
да се полагат усилия за намаляването му.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 

(23) При изготвянето на мерките по 
прилагането и работния си план 
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Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
дадена стокова продуктова група, като 
например сектора на индустрията, 
включително МСП, и занаятчийския 
сектор, профсъюзите, търговците, 
търговците на дребно, вносителите, 
групите за защита на околната среда и 
организациите на потребителите.

Комисията следва да се консултира с 
представителите на държавите-членки, 
както и със заинтересованите страни по 
даден продукт или дадена стокова 
продуктова група, като например 
сектора на индустрията, включително 
МСП, и занаятчийския сектор, 
профсъюзите, търговците, търговците 
на дребно, вносителите, групите за 
защита на околната среда и 
организациите на потребителите.

Обосновка

За целите на изготвянето на мерки по прилагането следва да се създаде връзка между 
понятието „продукт“, както е дефинирано в директивата, и съответната група 
продукти.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) При установяването на 
стандарти в съответствие с 
настоящата директива, държавите-
членки следва да се съобразяват 
активно с факта, че МСП имат 
понякога специфични трудности при 
прилагането на новите стандарти.

Обосновка

Много е важно да се вземе предвид административното бреме за МСП и съответно 
да се полагат усилия за намаляването му.

Изменение 10
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да се обърне внимание на 
модулите и правилата, предназначени за 
използване в директивите за техническа 
хармонизация, предвидени в Решение 
93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 
г. относно модулите за различните 
фази на процедурите за оценяване на 
съответствието и правилата за 
поставяне и използване на 
маркировката за съответствие СЕ, 
които са предназначени за използване 
в директивите за техническо 
хармонизиране1.

(25) Следва да се обърне внимание на 
модулите и правилата, предназначени за 
използване в директивите за техническа 
хармонизация, предвидени в Решение
768/2008/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 
г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти1.

1 OВ L 220, 30.08.1993 г.,стр. 23. 1 OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 82.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Органите по надзора следва да 
обменят информация за мерките, 
предвидени в рамките на полето на 
действие на настоящата директива, с 
оглед подобряване на надзора на пазара. 
Такова сътрудничества следва да 
използва в най-голяма степен 
електронни средства за комуникация и 
съответните програми на Общността. 
Необходимо е да се улесни обменът на 
информация за екологичното 
представяне на продукта през жизнения 
му цикъл и за постиженията на 
решенията за дизайна. Събирането и 
разпространението на цялото знание, 
създадено от дейността на 
производителите в областта на 
екодизайна, е една от съществените 
ползи от настоящата директива.

(26) Органите по надзора следва да 
обменят информация за мерките, 
предвидени в рамките на приложното 
поле на настоящата директива, с оглед 
подобряване на надзора на пазара, като 
вземат предвид Регламент (ЕО) № 
765/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
определяне на изискванията за 
акредитация и надзор на пазара във 
връзка с предлагането на пазара на 
продукти1. Такова сътрудничества 
следва да използва в най-голяма степен 
електронни средства за комуникация и 
съответните програми на Общността. 
Необходимо е да се улесни обменът на 
информация за всички екологични
характеристики на продукта през 
жизнения му цикъл и за постиженията 
на решенията за дизайна. Събирането и 
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разпространението на цялото знание, 
създадено от дейността на 
производителите в областта на 
екодизайна, е една от съществените 
ползи от настоящата директива.
1 OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 30.

Обосновка

Необходимо е да се включат инструментите, към които настоящата директива се 
явява допълваща, за да не се спъва работата по останалите допълващи инструменти 
на Общността.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Държавите-членки и 
Комисията следва да насърчават и 
разработват специфични програми и 
инструменти за финансирането на 
изследвания в областта на екодизайна 
на продукти, свързани с 
потреблението на енергия.

Обосновка

 Държавите-членк и Комисията следва да насърчават и разработват специфични 
програми и инструменти за финансирането на изследвания в областта на екодизайна 
на продукти, свързани с потреблението на енергия.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива създава 
рамката за определянето на 
изискванията на Общността за 
екодизайн към продуктите, свързани с 
енергопотреблението,  с цел да се 
гарантира свободното движение на 

1. Настоящата директива създава 
рамката за определянето на 
изискванията на Общността за 
екодизайн към продуктите, свързани с 
енергопотреблението, с цел да се 
подобрят екологичните 
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такива продукти в рамките на 
вътрешния пазар.

характеристики и да се гарантира 
свободното движение на такива 
продукти в рамките на вътрешния пазар.

Обосновка

Целта на преработката на рамковата Директива 2005/32/EО е да се разшири 
нейното приложно поле, така че да обхваща определянето на изискванията за 
екодизайн към всички продукти, свързани с енергопотреблението. Общата цел на 
това разширяване обаче, е не само гарантирането на свободното движение на 
продукти, но и подобряването на техните екологични характеристики.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 - точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. „Екологично представяне“ на 
продукт  са резултатите от управлението 
на екологичните аспекти на продукта  от 
страна на производителя, отразени в 
техническата документация за продукта;

21. „Екологични характеристики“ на 
продукт  са резултатите от 
управлението на екологичните 
аспекти на продукта от страна на 
производителя, отразени в 
техническата документация за 
продукта и цялостното им 
въздействие върху околната среда 
през жизнения им цикъл;

Изменение 15

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки и Комисията 
развиват насърчават разработването 
на специфични програми и 
инструменти за финансирането на 
МСП, действащи в областта на 
подобряването на енергийната 
ефективност.
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Обосновка

Важно е държавите-членки и Комисията да развиват насърчават разработването на 
специфични програми и инструменти за финансирането на МСП, действащи в 
областта на подобряването на енергийната ефективност.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква в (встъпителна част)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) продуктът  показва значителен
потенциал за усъвършенстване по 
отношение на въздействието си върху 
околната среда, без това да води до 
прекомерни разходи, като се вземе 
предвид по-специално:

в) продуктът  показва технически 
осъществим и икономически оправдан
потенциал за усъвършенстване по 
отношение на въздействието си върху 
околната среда, въз основа на анализ на 
разходите за целия жизнен цикъл, 
като се вземе предвид по-специално:

Обосновка

"Значителен" потенциал е доста неясно определение и би могло да ограничи 
приложното поле на директивата. Както е посочено в приложение ІІ, той трябва да 
се опира на анализа на разходите за целия жизнен цикъл, като взема предвид и други 
екологични аспекти.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) разглежда жизнения цикъл на 
продукта и всички негови важни 
екологични аспекти, inter alia, 
енергийната ефективност. 
Дълбочината на анализа на 
екологичните аспекти и възможността 
за усъвършенстването им зависят от 
тяхната значимост. Приемането на 
изисквания за екодизайн към важни 
екологични аспекти на продукта  не 
може да се отлага неправомерно от 
липсата на определеност по отношение 

(a) разглежда жизнения цикъл на 
продукта във всички негови важни 
екологични аспекти, между които и 
енергийната ефективност, от 
неговото производство и използване 
до отстраняването му, като се 
използват научни данни.
Задълбочеността на анализа на 
екологичните аспекти и възможността 
за усъвършенстването им зависят от 
тяхната значимост. Приемането на 
изисквания за екодизайн към важни
екологични аспекти на продукта  не 



AD\762954BG.doc 15/20 PE416.299v02-00

BG

на другите аспекти; може да се отлага неправомерно от 
липсата на определеност по отношение 
на другите аспекти;

Обосновка

На практика научната информация трябва да представлява база за вземане на 
решения.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 6 юли 2007 г. създава работен 
план, до който следва да се осигури 
публичен достъп.

1. В съответствие с критериите, 
определени в член 15, и след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, Комисията най-
късно до 31 октомври 2011 г. а след 
това на всеки три години, създава 
работен план, до който следва да се 
осигури публичен достъп.

Работният план определя за следващите 
три години показателен списък с 
продуктови групи, които ще се смятат за 
приоритетни за приемане на мерки по 
прилагането.

Работният план определя за следващите 
три години показателен списък с 
продуктови групи, които ще се смятат за 
приоритетни за приемане на мерки по 
прилагането.

Работният план се изменя 
периодично от Комисията след 
консултации с Консултативния 
форум.

Обосновка

Датата за създаване на работен план се актуализира съответно. Освен това трябва 
ясно да бъде посочен периодът, подходящ за изменение на работния план.

Изменение 19



PE416.299v02-00 16/20 AD\762954BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки по прилагането, като започне от 
продуктите, които са идентифицирани 
от програмата на Комисията за 
изменение на климата в Европа, тъй 
като предлагат висок потенциал за 
разходно-ефективно намаляване на 
емисиите на парникови газове, като 
например нагреватели и 
водонагреватели, електродвигателни 
системи, осветителни тела за бита и в 
сектора на услугите, битова техника, 
офис техника за бита и в сектора на 
услугите, потребителска електроника и 
климатични системи за охлаждане и 
отопление (HVAC);

– мерки по прилагането, като започне от 
продуктите или продуктовите групи, 
които са идентифицирани от програмата 
на Комисията за изменение на климата в 
Европа, тъй като предлагат висок 
потенциал за разходно-ефективно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като например нагреватели и 
водонагреватели, електродвигателни 
системи, осветителни тела за бита и в 
сектора на услугите, битова техника, 
офис техника за бита и в сектора на 
услугите, потребителска електроника и 
климатични системи за охлаждане и 
отопление (HVAC);

Обосновка

За съгласуване с предложеното по-горе  изменение 1.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
База данни за продукти с екодизайн

1. Комисията създава публична 
онлайн база данни за продуктите с 
екодизайн. Тази база данни служи за 
увеличаване на прозрачността за 
потребителите, предприятията от 
сектора и компетентните органи, 
както и за улесняване на просто и 
бързо събиране на данни за 
потребителите и МСП. Освен това 
базата данни може да бъде 
използвана за публикуване на важна 
информация, която Комисията, 
държава-членка или съответните 
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заинтересовани страни смятат за 
изключително важна във връзка с 
настоящата директива и 
постигането на нейните цели.
2. Базата данни за продукти с 
екодизайн дава възможност за:
а) лесен достъп за потребители, 
промишлени сектора, МСП и 
компетентни органи;
б) подходяща продуктова информация 
за екодизайна и характеристиките, 
която да бъде попълвана в нея от 
предприятията;
в) просто въвеждане на данни и лесно 
тълкуване на резултати;
г) изчисляването на екологичните 
характеристики на продуктите, 
като се използват достъпни на пазара 
материали и бази данни на 
производителите;

Обосновка

Опитът е показал, че липсва ясна и лесно разбираема информация за продуктите с 
екодизайн. Освен това, сегашните процеси на проучване на прилагането/продуктите 
отнема много време и средства и води до доста малък брой участници в срещите на 
заинтересованите страни. По-специално МСП не са адекватно представени. За да се 
предостави лесно достъпна информация за продуктите с екодизайн и да се улесни 
бързото и гъвкаво участие на заинтересованите страни, следва да се създаде база 
данни за продукти с екодизайн.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 2012 г. Комисията извършва 
преглед на необходимостта от 
разширяване обхвата на директивата 
по отношение на продукти, които не 
са свързани с енергопотреблението,
ефективността на настоящата директива 
и на нейните мерки по прилагането, 
прага за мерките по прилагането, 
механизмите за надзор на пазара и всяко 

В срок до 1 януари 2012 г. Комисията 
извършва преглед на ефективността на 
настоящата директива и на нейните 
мерки по прилагането, прага за мерките 
по прилагането, механизмите за надзор 
на пазара и всяко насърчавано 
саморегулиране след консултации с 
Консултативния форум, предвиден в 
член 18, и когато е целесъобразно, 
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насърчавано саморегулиране след 
консултации с Консултативния форум, 
предвиден в член 18, и когато е 
целесъобразно, прави предложения пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
за изменение на настоящата директива.

прави предложения пред Европейския 
парламент и пред Съвета за изменение 
на настоящата директива с цел да:

- разшири обхвата на директивата по 
отношение на продукти, които не са 
свързани с енергопотреблението и 
които притежават значителен 
потенциал за намаляване на 
въздействието върху околната среда 
и за постигане на ефективно 
използване на ресурси и материали 
посредством по-добър дизайн;
- включи продукти с обем на 
продажба и търговия в рамките на 
Общността по-малко от 200 000 
единици на година, въз основа на прага 
за въздействие върху околната среда.
В срок до 2010 г. Комисията 
представя списък на продукти с 
приоритет, които при необходимост 
трябва да бъдат регулирани преди 
2012 г. въз основа на настоящото им 
въздействие върху околната среда и 
очакваните в бъдеще изгоди. По-
специално приоритет се дава на 
продукти с въздействие върху 
потреблението на енергия и други 
ресурси както при производството, 
така и при употребата им.

Обосновка

Необходимо е да се определи ясна рамка със срокове във времето, в които Комисията 
да преразгледа директивата с цел да обхване всички продукти, вместо да оставя 
нещата само с оценка на "уместността на разширяването й върху продукти, които 
не са свързани с енергопотреблението" до 2012 г. Освен това преразглеждането през 
2012 г. трябва да обхваща и продукти с търговски оборот под 200 000 единици, като 
се взема предвид продължителността на живота на продуктите и въздействието им 
върху околната среда.

Изменение 22
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Предложение за директива
Приложение I – част 1 – точка 1.3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) използването на вещества, 
класифицирани като опасни за 
здравето и/или околната среда в 
съответствие с Директива 
67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 
г. за сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на 
опасни вещества, и вземане под 
внимание законодателството 
относно маркетинга и използването 
на конкретни вещества, като 
например Директиви 76/769/ЕИО или 
2002/95/ЕО;

заличава се

Обосновка

Управлението на риска по отношение на химикалите се управлява по подходящ начин 
съгласно съответните разпоредби на REACH (Регламент 1907/20068ЕО). 
Регламентът за REACH е най-всеобхватният и взискателен инструмент на 
политиката в областта на химичните вещества. Основната цел на регламента е да 
подобри защитата на човешкото здраве и околната среда по отношение на 
опасностите, които възникват от заплахата, произтичаща от химични вещества. 
Мерки в рамките на предложениието за екодизайн, които дублират, или са 
непоследователни или противоречат на разпоредбите на REACH, трябва 
следователно да бъдат избягвани.
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