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LÜHISELGITUS

Üldine taust

Euroopa Komisjon esitas juulis 2008 säästva tarbimise ja tootmise tegevuskava. Meetmete ja 
ettepanekute pakett sisaldab uuesti sõnastatud direktiivi, milles sätestatakse energiat tarbivate 
toodete ökodisaini nõuded1 (ökodisaini direktiiv). Direktiivi 2005/32/EÜ uuestisõnastamise 
üldine eesmärk on laiendada kohaldamisala, et oleks võimalik kehtestada ökodisaini nõuded 
ka energiakasutamisega seotud toodetele. Seega hõlmatakse raamdirektiiviga ka tooted, mis 
ise ei kasuta energiat, kuid mis mõjutavad energiatarbimist, nagu aknad ja 
veekasutusseadmed. Näiteks ökodisainiga dušiotsik võib vähendada veetarbimist ja seeläbi 
alandada üldist energiavajadust vee soojendamisel.

Eesmärk

1) Direktiivi kohaldamisala

Ettepanekuga laiendada ökodisaini direktiivi energiakasutamisega seotud toodetele muutub 
kättesaadavaks suur osa seni kasutamata jäänud energiasäästu potentsiaalist. Luues võimaluse 
kehtestada minimaalsed keskkonnastandardid ulatuslikumale toodete valikule, aitab direktiiv 
parandada toodete keskkonnatoimet. See aitab säästa nappe loodusvarasid ja kodanike raha.

Arvestades, et kõikide toodetega ei ole võimalik tegelda üheaegselt, tuleb heaks kiita pigem 
etapiviisiline lähenemisviis laiendamisele. Siiski ei ole tulevikus tooteid vaja valmistada ja 
kasutada mitte ainult energiat säästval viisil, vaid ka suurema ressursitõhususega. Seepärast 
on vaja kehtestada kindel ajakava, mille raames komisjon vaatab direktiivi läbi, et hõlmata 
kõik tooted (artikkel 21) ja mitte piirduda üksnes energiakasutamisega seotud toodetele 
laienemise asjakohasuse hinnanguga 2012. aastaks.

2) Süsteemi ärakasutamise vältimine

Ökodisaini direktiiv, samuti ettepanek laiendada seda energiakasutamisega seotud toodetele, 
võimaldab tööstusharul rakendada enesereguleerimist, näiteks vabatahtlike ja ühepoolselt 
võetavate kohustuste abil. Selle sättega luuakse võimalus saavutada direktiivi eesmärke 
madalamate kuludega ja kiiremini ning paindlikumalt. Kuna meetmed on vabatahtlikud, 
puudub siiski kindlus, et kohustusi tegelikult täidetakse. Lisaks sellele pole vabatahtlikult 
võetavad kohustused sageli läbipaistvad ega ambitsioonikad.

Euroopa tööstuste esindajad rõhutavad asjaolu, et kõnealune säte võib tekitada süsteemi 
ärakasutavaid tootjaid – st perspektiivitajuta tegutsejaid, kes kavatsevad turult lahkuda, ja 
võivad turule tuua tooteid, mis ei vasta nõuetele. See kujutab endast ebaausat 
konkurentsieelist ja tõsist takistust võrdse konkurentsiolukorra kujunemisele. Seetõttu tuleks 
vabatahtlikele kokkulepetele eelistada õiguslikke meetmeid.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiiv 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist 
energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, ELT L 191, 22.7.2005, lk 0029–0058.
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3) Läbipaistvuse suurendamine

Läbipaistvus ja konkreetne teave on toodete tugevdamise ja pideva täiustamise võti. Ometi on 
kogemused näidanud, et tarbijatele, tööstusele ja rakendusasutustele suunatud selge ja lihtsalt 
mõistetav teave toodete ökodisaini kohta puudub. Lisaks sellele on praegu kasutatav 
rakendamis-/tooteuuringute protsess aeganõudev ja kulukas, mistõttu osalejate arv 
sidusrühmade kohtumistel jääb üsna väikeseks. Eriti VKEd ei ole piisavalt esindatud.
Andmebaasi loomine ökodisainiga toodete kohta (uus artikkel 18 a) annaks nii Euroopa 
tööstusele kui tarbijatele suure lisandväärtuse, pakkudes hõlpsasti kättesaadavat teavet ja 
soodustades sidusrühmade kiiret ja paindlikku osalemist.

Lisaks sellele on ülimalt tähtis, et komisjon teavitaks viivitamata Euroopa Parlamenti (artikli 
3 lõige 3) riiklike turujärelevalveasutuste töö tulemustest, eriti juhul, kui tegemist on nõuete 
täitmata jätmisega.

Taust

Praegune finantskriis suurendab veelgi ELi vastutust energia ning keskkonnaga seotud 
kohustuste täitmise eest. See annab võimaluse uuesti määratleda Euroopa prioriteedid ja viia 
Euroopa tooted rahvusvahelises konkurentsis juhtpositsioonile.

Tarbijad ei teadvusta piisavalt energiatõhusate masinate ja seadmete majanduslikke eeliseid.
Ometi on tarbijate ostuotsused edu saavutamiseks määrava tähtsusega. Energiatõhusus ja 
ressursside säästev kasutamine peaks saama tarbijate otsuste võtmeelemendiks. Dünaamiliste 
standardite kasutamine kombineeritult tulemusliku hindamise ja märgistussüsteemidega on 
võimas tööriist tarbijate teavitamiseks ning turu ümberkujundamiseks kokkuhoiu ja 
ressursside säästmise põhimõtete alusel.

Arvestades, et loodusvarad ammenduvad, aitavad keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad 
tooted lisaks ELi energiaimpordist sõltuvuse vähendamisele ja kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ka oluliselt kaasa Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele ja edu 
saavutamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Ülemkogu eesistujariigi 8.–
9. märtsi 2007. aasta järeldustes 
rõhutatakse vajadust suurendada 
ühenduse energiatõhusust, et saavutada 
eesmärk säästa 20 % ühenduses 
tarbitavast energiast võrreldes 2020. 
aastaks prognoositava tasemega, ning 
nõutakse komisjoni 19. oktoobri 2006. 
aasta teatises pealkirjaga 
„Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine” määratletud 
põhivaldkondade põhjalikku ja kiiret 
rakendamist. Tegevuskavas juhitakse 
tähelepanu tohututele energiasäästu 
võimalustele tootmissektoris. Euroopa 
Parlament nõudis oma 31. jaanuari 2008. 
aasta resolutsioonis tegevuskava kohta 
direktiivi 2005/32/EÜ sätete tugevdamist.

Selgitus

Lähenemisviisi ökodisainile, samuti üldist kohustust vähendada energia tarbimist 20 % võrra 
2020. aastaks tuleb käsitleda energiatõhususe tegevuskava kontekstis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote olelusringi jooksul ilmnev 
keskkonnasaaste ning tekivad peamised 
kulutused.

(6) Energiakasutamisega seotud toodete 
väljatöötamise etapil tuleks võtta 
meetmeid, kuna on näha, et sellel etapil 
selgub toote kogu olelusringi jooksul 
ilmnev keskkonnasaaste ning tekivad 
peamised kulutused.
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Selgitus

On oluline, et meetmeid võetaks energiakasutamisega seotud toodete väljatöötamise etapil, 
sest näib, et just sellel etapil selgub toote kogu olelusringi jooksul ilmnev keskkonnasaaste 
ning tekivad peamised kulutused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
saavutada energiakasutamisega seotud 
toodete võimalike keskkonnamõjude 
vähendamisega keskkonnakaitse kõrge 
tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete 
tarbijatele ja teistele lõpptarbijatele.
Säästev areng nõuab ka kavandatavate 
meetmete tervislike, ühiskondlike ja 
majanduslike mõjude mõistlikku 
arvestamist. Toodete suurem 
energiatõhusus aitab kaasa 
energiavarustuskindlusele, mis on 
omakorda terve majanduse ning seega 
säästva arengu üheks eelduseks.

(9) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
saavutada energiakasutamisega seotud 
toodete võimalike negatiivsete
keskkonnamõjude vähendamisega 
keskkonnakaitse kõrge tase, mis tuleb 
lõpuks kasuks toodete tarbijatele ja teistele 
lõpptarbijatele. Säästev areng nõuab ka 
kavandatavate meetmete tervislike, 
ühiskondlike ja majanduslike mõjude 
mõistlikku arvestamist. Toodete suurem 
energiatõhusus aitab kaasa 
energiavarustuskindlusele, mis on 
omakorda terve majanduse ning seega 
säästva arengu üheks eelduseks.

Selgitus

On oluline saavutada käesoleva direktiivi abil keskkonnakaitse kõrge tase, vähendades 
energiakasutamisega seotud toodete võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehkki ulatuslik samm keskkonnaalase 
tegevuse tulemuslikkuse suunas on
soovitatav, peaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine energiatõhususe 
suurendamise teel olema kuni tööplaani 
vastuvõtmiseni esmatähtis keskkonnaalane 

(13) Ehkki ulatuslik samm keskkonnaalase 
tegevuse tulemuslikkuse suunas on 
soovitatav, peaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine energiatõhususe 
suurendamise teel olema kuni tööplaani 
vastuvõtmiseni esmatähtis keskkonnaalane 
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eesmärk. eesmärk. Energiatõhususe suurendamine 
on kõige kiirem ja odavam viis vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Selgitus

Energiatõhususe suurendamine on kõige kiirem ja odavam viis kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võib olla vajalik ja õigustatud 
kehtestada teatud toodetele või teatud 
keskkonda puudutavatele tunnustele 
kvantitatiivsed ökodisaini nõuded, et 
piirata toodetest tulenevaid 
keskkonnamõjusid miinimumini. 
Arvestades pakilist vajadust anda panus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli (UNFCCC) täitmisesse, ja ilma 
et see piiraks käesolevas direktiivis 
toetatud integreeritud lähenemist, tuleks 
anda teatav prioriteet meetmetele, millel on 
suur potentsiaal vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid väheste 
kuludega. Nimetatud meetmed 
soodustavad ka ressursside säästvat 
kasutamist ning on oluliseks panuseks 
säästvate tootmis- ja tarbimisstruktuuride 
programmide kümneaastasesse 
raamistikku, mis võeti vastu 2002. aasta 
septembris maailma säästva arengu 
tippkohtumisel Johannesburgis.

(14) Võib olla vajalik ja õigustatud 
kehtestada teatud toodetele või teatud 
keskkonda puudutavatele tunnustele 
kvantitatiivsed ökodisaini nõuded, et 
piirata toodetest tulenevaid 
keskkonnamõjusid miinimumini. 
Arvestades pakilist vajadust anda panus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli (UNFCCC) täitmisesse, samuti 
ühenduse kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastaks kokku vähemalt 20 % 1990. aasta 
tasemega võrreldes ja rahvusvahelise 
kokkuleppe korral 30 %, ja ilma et see 
piiraks käesolevas direktiivis toetatud 
integreeritud lähenemist, tuleks anda teatav 
prioriteet meetmetele, millel on suur 
potentsiaal vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väheste kuludega. Nimetatud 
meetmed soodustavad ka ressursside 
säästvat kasutamist ning on oluliseks 
panuseks säästvate tootmis- ja 
tarbimisstruktuuride programmide 
kümneaastasesse raamistikku, mis võeti 
vastu 2002. aasta septembris maailma 
säästva arengu tippkohtumisel 
Johannesburgis.
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Selgitus

Põhjendust on vaja ajakohastada, et see hõlmaks riigipeade 2007. aasta märtsi otsust 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtjates keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist.
Seda saaks lihtsustada, tehes nimetatud 
toodete säästualase teabe ulatuslikult 
kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks.

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtjates ning väga väikestes 
äriühingutes keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist.
Seda saaks lihtsustada, tehes nimetatud 
toodete säästualase teabe ulatuslikult 
kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks 
ning andes energiatõhususe 
suurendamise valdkonnas tegutsevatele 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele juurdepääsu rahastamise 
erivahenditele.

Selgitus

Väikestes ja keskmise suurusega ettevõtjates ning väga väikestes äriühingutes 
keskkonnasäästliku kavandamise kontseptsiooni arvestamist saaks soodustada, tehes 
nimetatud toodete säästualase teabe ulatuslikult kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks 
ning andes energiatõhususe suurendamise valdkonnas tegutsevatele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele juurdepääsu rahastamise erivahenditele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriigid peavad käesoleva 
direktiivi rakendamisel võtma aktiivselt 
arvesse kõiki Euroopa 
väikeettevõtlusalgatusega „Small 
Business Act“ sätestatud eeskirju, mille 
eesmärk on vähendada VKEde koormust 
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seoses teabe vahetamise ja kehtestatud 
standardite kohaldamisega.

Selgitus

On väga oluline võtta arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ja 
püüda seda vastavalt võimalikult palju vähendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Rakendusmeetmete ja oma tööplaani 
väljatöötamisel peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikide esindajatega 
ning huvitatud isikutega, kelle jaoks 
tooterühm on oluline; nende hulka 
kuuluvad teiste hulgas tööstus, sealhulgas 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ja käsitööndus, ametiühingud, hulgi- ja 
jaekaubandusega tegelevad ettevõtjad, 
importijad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijate ühingud.

(23) Rakendusmeetmete ja oma tööplaani 
väljatöötamisel peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikide esindajatega 
ning huvitatud isikutega, kelle jaoks toode 
või tooterühm on oluline; nende hulka 
kuuluvad teiste hulgas tööstus, sealhulgas 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ja käsitööndus, ametiühingud, hulgi- ja 
jaekaubandusega tegelevad ettevõtjad, 
importijad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijate ühingud.

Selgitus

Et luua rakendusmääruste väljatöötamise eesmärgil side käesolevas direktiivis määratletud 
mõiste „toode” ja selliste tooterühmade vahel.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Standardite kehtestamisel 
kooskõlas käesoleva direktiiviga peaksid 
liikmesriigid aktiivselt arvesse võtma 
asjaolu, et VKEdel esinevad mõnikord 
uute standardite kohaldamisel erilised 
raskused.

Selgitus

On väga oluline võtta arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ja 
püüda seda vastavalt võimalikult palju vähendada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestada tuleks ka tehnilise 
ühtlustamise direktiivides kasutatavaid 
eeskirju ja mooduleid, mis on sätestatud 
nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsuses 
93/465/EMÜ, mis käsitleb 
vastavushindamismenetluse eri etappide 
mooduleid ning EÜ-vastavusmärgise 
kinnitamise ja kasutamise eeskirju, mis 
on mõeldud kasutamiseks tehnilise 
ühtlustamise direktiivides1.

(25) Arvestada tuleks ka tehnilise 
ühtlustamise direktiivides kasutatavaid 
eeskirju ja mooduleid, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ 
toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta1.

1 EÜT L 220, 30.8.1993, lk 23. 1  ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Järelevalveasutused peaksid vahetama 
teavet käesoleva direktiiviga kavandatavate 
meetmete kohaldamisala kohta, et turu 

(26) Järelevalveasutused peaksid vahetama 
teavet käesoleva direktiiviga kavandatavate 
meetmete kohaldamisala kohta, et turu 
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järelevalvet tõhusamini kujundada. 
Seejuures tuleks kasutada nii palju kui 
võimalik elektroonilisi sidevahendeid ja 
ühenduse asjaomaseid programme. 
Soodustada tuleks teabevahetust 
keskkonnamõjude kohta olelusringi jooksul 
ja konstruktsioonilahenduste alaste 
saavutuste kohta. Tootjate 
keskkonnasäästliku kavandamise 
pingutustega saadud teadmiste koondamise 
ja levitamise näol on tegemist käesoleva 
direktiivi olulise lisaväärtusega.

järelevalvet tõhusamini kujundada, võttes 
arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
765/2008, millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega1. Seejuures 
tuleks kasutada nii palju kui võimalik 
elektroonilisi sidevahendeid ja ühenduse 
asjaomaseid programme. Tuleks 
soodustada teabevahetust 
keskkonnamõjude kohta kogu olelusringi 
jooksul ja konstruktsioonilahenduste alaste 
saavutuste kohta. Tootjate 
keskkonnasäästliku kavandamise 
pingutustega saadud teadmiste koondamise 
ja levitamise näol on tegemist käesoleva 
direktiivi olulise lisaväärtusega.
1  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

Selgitus

Selleks et mitte takistada tööd, mida käesoleval ajal tehakse ühenduse teiste täiendavate 
instrumentide raames, on vaja lisada vahendid, mida käesoleva direktiiviga täiendatakse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
edendama ja arendama konkreetseid 
programme ning vahendeid 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisaini alase teadustöö rahastamiseks.

Selgitus

Liikmesriigid ja komisjon peaksid edendama ja arendama konkreetseid programme ning 
vahendeid energiakasutamisega seotud toodete ökodisaini alase teadustöö rahastamiseks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv kehtestab raamistiku 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnasäästliku kavandamise nõuete 
(„ökodisaini nõuete”) sätestamiseks 
eesmärgiga tagada siseturul nimetatud 
toodete vaba liikumine.

1. Käesolev direktiiv kehtestab raamistiku 
energiakasutamisega seotud toodete 
keskkonnasäästliku kavandamise nõuete 
(„ökodisaini nõuete”) sätestamiseks 
eesmärgiga parandada keskkonnatoimet 
ja tagada siseturul nimetatud toodete vaba 
liikumine.

Selgitus

Raamdirektiivi 2005/32/EÜ uuesti sõnastamise eesmärk on laiendada selle kohaldamisala, et 
võimaldada ühenduse ökodisaini nõuete kehtestamist ka energiakasutamisega seotud toodete 
suhtes. Laiendamise üldine eesmärk on lisaks toodete vaba liikumise tagamisele ka 
keskkonnatoime parandamine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides;

21. „ toote keskkonnatoime” – tootja poolt 
toote keskkonnaaspektide parandamiseks 
tehtud jõupingutuste tulemus, mis on kirjas 
tehnilistes dokumentides, ja toote üldine 
mõju keskkonnale toote kogu olelusringi 
jooksul;

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ja komisjon arendavad 
ja edendavad konkreetseid programme 
ning vahendeid energiatõhususe 
suurendamise valdkonnas tegutsevate 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
rahastamiseks.

Selgitus

On oluline, et liikmesriigid ja komisjon arendaksid ja edendaksid konkreetseid programme 
ning vahendeid energiatõhususe suurendamise valdkonnas tegutsevate väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate rahastamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tootel peab olema märkimisväärne
potentsiaal keskkonnatoime parandamiseks 
ilma liigsete kuludeta, arvestades eriti 
järgnevat:

c) tootel peab olema tehniliselt teostatav ja 
majanduslikult põhjendatud, olelusringi 
kuluanalüüsil põhinev potentsiaal 
keskkonnatoime parandamiseks, arvestades 
eriti järgnevat:

Selgitus

Märkimisväärne potentsiaal on üsna ebamäärane definitsioon ja ahendab direktiivi 
kohaldamisala. Nagu osutatakse II lisas, peaks potentsiaal põhinema olelustsükli 
kuluanalüüsi meetodil, kusjuures arvesse võetakse teisi keskkonnaga seotud aspekte.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollib toote olelusringi ja kõiki
selle olulisi keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust. Keskkonnaaspektide ja 

(a) kontrollib toote olelusringi kõiki olulisi 
keskkonnaaspekte, sealhulgas 
energiatõhusust alates tootmisest kuni 



PE416.299v02-00 14/19 AD\762954ET.doc

ET

nende parandamise teostatavuse analüüsi 
ulatus peab olema proportsionaalne nende 
olulisusega. Ökodisaini nõuete 
vastuvõtmine toote oluliste 
keskkonnaaspektide kohta ei tohi liigselt 
viibida ebakindluse tõttu teiste aspektide 
osas;

kasutamise ja kõrvaldamiseni, kasutades 
selleks teaduslikke andmeid. 
Keskkonnaaspektide ja nende parandamise 
teostatavuse analüüsi ulatus peab olema 
proportsionaalne nende olulisusega. 
Ökodisaini nõuete vastuvõtmine toote
oluliste keskkonnaaspektide kohta ei tohi 
liigselt viibida ebakindluse tõttu teiste 
aspektide osas;

Selgitus

Teaduslikud andmed peavad olema otsuste langetamise praktiline alus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 6. juuliks 
2007 tööplaani, mis tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 31. 
oktoobriks 2011 ja seejärel iga kolme 
aasta järel tööplaani, mis tuleb teha 
üldsusele kättesaadavaks.

Tööplaan sisaldab järgneva kolme aasta 
jaoks tooterühmade mittetäieliku loetelu, 
mida käsitletakse rakendusmeetmete 
kehtestamisel esmatähtsatena.

Tööplaan sisaldab järgneva kolme aasta 
jaoks tooterühmade mittetäieliku loetelu, 
mida käsitletakse rakendusmeetmete 
kehtestamisel esmatähtsatena.

Komisjon muudab tööplaani regulaarselt 
pärast konsulteerimist 
nõuandefoorumiga.

Selgitus

Tööplaani koostamise tähtaega tuleb vastavalt ajakohastada. Lisaks sellele tuleb selgelt 
sõnastada, milline ajavahemik on tööplaani muutmiseks sobilik.

Muudatusettepanek 19
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusmeetmed nendele toodetele, mis 
on ECCPs klassifitseeritud toodetena, mis 
omavad kõrget potentsiaali 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks väikeste kuludega, nagu 
kütteseadmed ja veeboilerid, elektrimootori 
süsteemid, valgustus nii koduses tarbimises 
kui teenindussektoris, kodumasinad, 
kontoriseadmed nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, olmeelektroonika ning 
kütte- ventilatsiooni ja kliimaseadmed,

– rakendusmeetmed nendele toodetele või 
tooterühmadele, mis on ECCPs 
klassifitseeritud toodetena, mis omavad 
kõrget potentsiaali kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks väikeste 
kuludega, nagu kütteseadmed ja 
veeboilerid, elektrimootori süsteemid, 
valgustus nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, kodumasinad, 
kontoriseadmed nii koduses tarbimises kui 
teenindussektoris, olmeelektroonika ning 
kütte- ventilatsiooni ja kliimaseadmed,

Selgitus

Et see vastaks eespool välja pakutud muudatusettepanekule 1.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18a
Ökodisaini andmebaas

1. Komisjon loob internetipõhise avaliku 
ökodisaini andmebaasi. Andmebaas aitab 
suurendada läbipaistvust tarbijate, 
tööstuse ja pädevate asutuste jaoks ning 
hõlbustab lihtsat ja kiiret andmekogumist, 
eriti tarbijate ja VKEde jaoks. Lisaks 
sellele võib andmebaasi kasutada selleks, 
et anda tööstusele võimalus aidata kaasa 
rakendusmeetmete määratlemisele ja 
läbivaatamisele, pakkudes ajakohaseid 
andmeid, ja sellise asjakohase teabe 
avalikustamiseks, mida komisjon, 
liikmesriigid või asjaomased sidusrühmad 
peavad esmatähtsaks seoses käesoleva 
direktiiviga ning selle eesmärkide 
saavutamisega.
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2. Ökodisaini andmebaas võimaldab 
järgmist:
a) lihtsat juurdepääsu tarbijate, tööstuse, 
VKEde ja pädevate asutuste jaoks;
b) äriühingutel sisestada asjakohaseid 
tootekirjeldusi ökodisaini ja toimivuse 
kohta;
c) lihtsat andmesisestust ja hõlpsat 
tulemuste tõlgendamist;
d) toote ökodisainiga seotud omaduste 
väljaarvutamist, kasutades müügil olevaid 
materjale ja tootmise andmebaase.

Selgitus

Kogemused näitavad, et selge ja lihtsalt mõistetav teave ökodisainiga toodete kohta puudub. 
Lisaks sellele on praegu kasutatav rakendamis-/tooteuuringute protsess aeganõudev ja 
kulukas, mistõttu sidusrühmade kohtumistel osaleb üsna väike arv osalejaid. Eriti VKEd ei ole 
piisavalt esindatud. Selleks et tagada kergesti kättesaadav teave ökodisainiga toodete kohta 
ning soodustada sidusrühmade kiiret ja paindlikku osalemist, tuleks asutada internetipõhine 
ökodisaini andmebaas.

Muudatusettepanek21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi direktiivi kohaldamisala laiendamise 
asjakohasuse energiat mittekasutavatele 
toodetele  , direktiivi rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

Hiljemalt 1. jaanuariks 2012 vaatab 
komisjon läbi direktiivi rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks, selleks et:

– laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala energiat mittekasutavatele 
toodetele, millel on märkimisväärne 
potentsiaal keskkonnatoime 
parandamiseks kogu nende olelusringi 
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jooksul ning ressursside ja materjalide 
tõhusama kasutamise saavutamiseks 
parema disaini abil;
– hõlmata keskkonnamõju läviväärtuse 
alusel tooted, mille müügi- ja 
kaubandusmaht ühenduses on väiksem 
kui 200 000 ühikut aastas.
Komisjon esitab hiljemalt 2010. aastal 
loetelu esmatähtsatest toodetest, mida 
tuleb vajaduse korral reguleerida enne 
2012. aastat. Loetelu põhineb nende 
toodete praegusel keskkonnamõjul ja 
eeldataval tulevasel kasul. Esmatähtsaks 
peetakse eelkõige tooteid, mis mõjutavad 
nii tootmise kui kasutamise osas energia 
ja teiste ressursside tarbimist.

Selgitus

Vaja on kehtestada konkreetne ajakava, mille raames komisjon vaatab direktiivi läbi 
eesmärgiga hõlmata kõik tooted ja mitte piirduda energiat mittekasutavate toodetele 
laiendamise asjakohasuse hinnanguga 2012. aastaks. Lisaks sellele peaks uuesti sõnastatud 
direktiiv 2012. aastal hõlmama ka tooted, mille müügi- ja kaubandusmaht on alla 200 000 
ühiku, kusjuures võetakse arvesse toote olelusiga ja keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ainete kasutamine, mis on nõukogu 
27. juuni 1967. aasta direktiivi 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta, tähenduses tervist ja/või keskkonda 
kahjustavad ning mille märgistamine ja 
kasutamine on muu hulgas reguleeritud 
selliste direktiividega nagu 76/769/EMÜ 
või 2002/95/EÜ;

välja jäetud

Selgitus

Kemikaalidega seotud riskide maandamist hõlmatakse nõuetekohaselt REACHi (määrus 
1907/2006/EÜ) sätetega. REACHi määrus on kõige laiahaardelisem ja pretensioonikam 
kemikaalipoliitika vahend maailmas. Määruse esmane eesmärk on parandada inimeste tervise 
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ja keskkonna kaitset riskide eest, mida võivad tekitada kemikaalidega seotud ohud.
Ökodisaini ettepanekus sisalduvaid meetmeid, mis dubleerivad REACH määruse sätteid, ei 
vasta nendele sätetele või on nendega vastuolus, tuleb seetõttu vältida.
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