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LYHYET PERUSTELUT

Yleistä

Euroopan komissio esitti heinäkuussa 2008 kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan 
toimintasuunnitelman. Toimenpide- ja ehdotuspaketti sisältää uudelleenlaadinnan energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta annetusta direktiivistä1

(ekosuunnitteludirektiivi). Direktiivin 2005/32/EY uudelleenlaadinnan kokonaistavoitteena on 
laajentaa sen soveltamisalaa siten, että ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia voidaan 
laajentaa koskemaan myös energiaan liittyviä tuotteita. Tällöin puitedirektiivin piiriin 
kuuluisivat myös tuotteet, jotka eivät sinänsä käytä energiaa, mutta joilla on vaikutusta 
energiankulutukseen, kuten esimerkiksi ikkunat ja vettä käyttävät laitteet. Esimerkiksi 
ekologisesti suunnitellut suihkusuuttimet voivat vähentää vedenkulutusta ja siten veden 
lämmittämiseen tarvittavan energian kokonaiskulutusta.

Tavoite

1) Direktiivin soveltamisala

Ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen koskemaan energiaan liittyviä tuotteita tuo saataville 
suuren määrän erilaisia energiansäästömahdollisuuksia. Ympäristöä koskevien 
vähimmäisnormien ulottaminen koskemaan laajempaa tuotevalikoimaa parantaa osaltaan 
tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa. Tämä auttaa arvokkaiden resurssien ja kansalaisten 
rahojen säästämisessä.

Koska kaikkia tuotteita ei voida käsitellä yhtä aikaa, vaiheittainen laajentaminen on tervetullut 
lähestymistapa. Tulevaisuudessa tuotteet on kuitenkin tuotettava ja käytettävä 
energiatehokkaalla tavalla ja resursseja tehostaen. Siksi on tarpeellista, että komission 
tekemälle direktiivin tarkastelulle laaditaan selkeä aikataulu kaikkien tuotteiden mukaan 
saamiseksi (21 artikla), eikä jättää sitä vuonna 2012 tapahtuvaan arviointiin, jossa 
tarkastellaan onko aiheellista laajentaa soveltamisalaa muihin kuin energiaan liittyviin 
tuotteisiin.

2) Vapaamatkustajien toiminnan ehkäiseminen

Ekosuunnitteludirektiivi ja ehdotus sen laajentamisesta energiaan liittyviin tuotteisiin 
mahdollistaa alan sisäisen itsesääntelyn, kuten vapaaehtoiset ja yksipuoliset sitoutumiset. Sillä 
on tarkoitus saavuttaa direktiivin tavoitteet alhaisemmin kustannuksin ja nopeammalla ja 
joustavammalla tavalla. Koska toimet ovat kuitenkin luonteeltaan vapaaehtoisia, sitoumusten 
täyttymistä käytännössä ei voida varmistaa. Vapaaehtoiset sitoumukset eivät myös useinkaan 
ole avoimia ja haasteellisia.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6. heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta. EUVL L 191, 
22.7.2005, s. 29.
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Alan toimijat Euroopassa huomauttavat, että tämä säännös mahdollistaa "vapaamatkustajat" -
markkinoilta poistumista suunnittelevat lyhyen aikavälin toimijat - jotka saattavat asettaa 
vaatimukset täyttämättömiä tuotteita markkinoille. Tällainen toiminta muodostaa 
epäoikeudenmukaisen kilpailuedun ja on vakava este todella yhtäläisille 
toimintamahdollisuuksille. Siksi lainsäädäntötoimien pitäisi olla etusijalla vapaaehtoisiin 
sopimuksiin nähden.

3) Avoimuuden tehostaminen

Avoimuus ja selkeä tiedottaminen ovat keskeisiä tekijöitä tuotteiden parantamista koskevassa 
prosessissa ja sen lujittamisessa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kuluttajille, 
teollisuudelle ja täytäntöönpanosta vastaaville elimille ei ole olemassa selkeitä ja helposti 
ymmärrettäviä tietoja ekosuunnittelutuotteista. Lisäksi nykyinen menetelmä 
täytäntöönpanoineen ja tuotetutkimuksineen vie aikaa ja rahaa ja johtaa varsin vähäiseen 
osapuolten määrään. Etenkin pk-yritykset ovat aliedustettuja. Ekosuunniteltujen tuotteiden 
tietokanta (uusi 18 a artikla) tarjoaisi huomattavaa lisäarvoa Euroopan teollisuudelle ja 
kuluttajille tarjoamalla helposti omaksuttavaa tietoa ja helpottamalla osapuolten nopeaa ja 
joustavaa osallistumista.

Lisäksi on erittäin tärkeää, että komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille (3 
artiklan 3 kohta) kansallisten markkinavalvontaviranomaisten havainnoista etenkin niissä 
tapauksissa, jolloin direktiiviä ei ole noudatettu.

Taustaa

Meneillään oleva finanssikriisi vahvistaa EU:n velvoitetta kunnioittaa energia- ja 
ympäristöalan sitoumuksiaan. Se antaa Euroopalle mahdollisuuden määritellä uudelleen 
prioriteettinsa ja tuoda eurooppalaiset tuotteet kansainvälisen kilpailun eturintamaan.

Kuluttajat eivät ota riittävästi huomioon energiatehokkaista kodinkoneista ja laitteista 
koituvaa hyötyä. Kuluttajien ostopäätökset ovat kuitenkin onnistumisen kannalta ratkaisevia. 
Energiatehokkuuden ja luonnonvarojen tehokkaan käytön pitäisi olla keskeinen elementti 
kuluttajien päätöksissä. Dynaamiset standardit ovat yhdessä energiatehokkuusluokitus- ja 
merkintäjärjestelmien kanssa hyvä väline, jolla kuluttajille voidaan välittää tietoja 
energiatehokkuudesta ja muuttaa markkinoita energiatehokkaampaan suuntaan ja 
luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön.

Koska luonnonvarat ovat rajallisia, ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita tuotteita 
tarvitaan vähentämään EU:n riippuvuutta tuontienergiasta ja osaltaan lieventämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, mutta myös vaikuttamaan merkittävästi eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyyn ja menestykseen.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
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kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Maaliskuun 8–9 päivänä 2007 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostettiin 
tarvetta lisätä yhteisön 
energiatehokkuutta siten, että tavoitteena 
on säästää 20 prosenttia yhteisön vuodelle 
2020 ennakoidusta energiankulutuksesta, 
sekä kehotettiin panemaan viipymättä ja 
perinpohjaisesti täytäntöön komission 
19. lokakuuta 2006 antamassa 
tiedonannossa "Energiatehokkuutta 
koskeva toimintasuunnitelma: 
mahdollisuuksien toteuttaminen" 
tarkoitetut keskeiset alat. 
Toimintasuunnitelmassa korostettiin 
suunnattomia 
energiansäästömahdollisuuksia julkisella 
sektorilla. Toimintasuunnitelmasta 
31. tammikuuta 2008 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
vaati lujittamaan direktiivin 205/32/EY 
määräyksiä.

Perustelu

Ekosuunnittelua koskevat toimet on nähtävä osana energiatehokkuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa ja yleistä sitoumusta energiankulutuksen vähentämisestä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän 
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 

(6) Olisi toimittava energiaan liittyvän 
tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska 
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elinkaaren kuluessa aiheutuva 
pilaantuminen ja suurin osa siihen 
liittyvistä kustannuksista määräytyy tuossa 
vaiheessa.

koko elinkaaren kuluessa aiheutuva 
pilaantuminen ja suurin osa siihen 
liittyvistä kustannuksista määräytyy tuossa 
vaiheessa.

Perustelu

On tärkeää toimia energiaan liittyvän tuotteen suunnitteluvaiheen aikana, koska koko 
elinkaaren kuluessa aiheutuva pilaantuminen ja suurin osa siihen liittyvistä kustannuksista 
määräytyy tuossa vaiheessa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä pyritään 
saavuttamaan korkea ympäristönsuojelun 
taso vähentämällä energiaan liittyvien 
tuotteiden mahdollisia 
ympäristövaikutuksia. Tämä hyödyttää 
viime kädessä kuluttajia ja muita 
loppukäyttäjiä. Kestävä kehitys edellyttää 
myös, että suunniteltujen toimenpiteiden 
terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset arvioidaan perusteellisesti. 
Tuotteiden energiatehokkuuden 
parantaminen auttaa osaltaan turvaamaan 
energiahuoltoa, joka on edellytys vakaalle 
taloudelliselle toiminnalle ja siten myös 
kestävälle kehitykselle.

(9) Tällä direktiivillä pyritään 
saavuttamaan korkea ympäristönsuojelun 
taso vähentämällä energiaan liittyvien 
tuotteiden mahdollisia kielteisiä
ympäristövaikutuksia. Tämä hyödyttää 
viime kädessä kuluttajia ja muita 
loppukäyttäjiä. Kestävä kehitys edellyttää 
myös, että suunniteltujen toimenpiteiden 
terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset arvioidaan perusteellisesti. 
Tuotteiden energiatehokkuuden 
parantaminen auttaa osaltaan turvaamaan 
energiahuoltoa, joka on edellytys vakaalle 
taloudelliselle toiminnalle ja siten myös 
kestävälle kehitykselle.

Perustelu

Tällä direktiivillä on tärkeää saavuttaa korkea ympäristönsuojelun taso vähentämällä 
energiaan liittyvien tuotteiden mahdollisia kielteisiä ympäristövaikutuksia.



AD\762954FI.doc 7/19 PE416.299v02-00

FI

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikka kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ympäristönsuojelulliseen 
tasoon on toivottavaa, kasvihuonekaasujen 
vähentämistä energiatehokkuutta 
parantamalla olisi pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty.

(13) Vaikka kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ympäristönsuojelulliseen 
tasoon on toivottavaa, kasvihuonekaasujen 
vähentämistä energiatehokkuutta 
parantamalla olisi pidettävä ensisijaisena 
ympäristötavoitteena siihen asti, kun 
työsuunnitelma on hyväksytty. 
Energiatehokkuuden parantaminen on 
nopein ja edullisin keino vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Perustelu

Energiatehokkuuden parantaminen on nopein ja edullisin keino vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Voi olla tarpeellista ja perusteltua 
laatia erityiset määrälliset vaatimukset 
joidenkin tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle tai ympäristönäkökohdille, 
jotta varmistetaan niiden 
ympäristövaikutusten minimointi. Kun 
otetaan huomioon kiireellinen tarve edistää 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan puitteissa tehtyjen sitoumusten 
täyttämistä, kuitenkaan rajoittamatta tällä 
direktiivillä edistettävän yhdennetyn 
lähestymistavan noudattamista, olisi 
korostettava sellaisten toimenpiteiden 
merkitystä, joilla voidaan tehokkaasti 

(14) Voi olla tarpeellista ja perusteltua 
laatia erityiset määrälliset vaatimukset 
joidenkin tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle tai ympäristönäkökohdille, 
jotta varmistetaan niiden 
ympäristövaikutusten minimointi. Kun 
otetaan huomioon kiireellinen tarve edistää 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan puitteissa tehtyjen sitoumusten 
täyttämistä sekä yhteisön sitoumus 
vähentää kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöjä vuoteen 2020 mennessä
20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja 
30 prosentilla, jos asiasta saadaan aikaan 
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vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alhaisin 
kustannuksin. Näillä toimenpiteillä voidaan 
myös edistää voimavarojen kestävää 
käyttöä, ja niillä on merkittävä osa 
kymmenvuotisessa kestävän kehityksen ja 
kulutuksen puiteohjelmassa, josta sovittiin 
kestävää kehitystä koskevassa 
huippukokouksessa Johannesburgissa 
syyskuussa 2002.

kansainvälinen sopimus, kuitenkaan 
rajoittamatta tällä direktiivillä edistettävän 
yhdennetyn lähestymistavan noudattamista, 
olisi korostettava sellaisten toimenpiteiden 
merkitystä, joilla voidaan tehokkaasti 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alhaisin 
kustannuksin. Näillä toimenpiteillä voidaan 
myös edistää voimavarojen kestävää 
käyttöä, ja niillä on merkittävä osa 
kymmenvuotisessa kestävän kehityksen ja 
kulutuksen puiteohjelmassa, josta sovittiin 
kestävää kehitystä koskevassa 
huippukokouksessa Johannesburgissa 
syyskuussa 2002.

Perustelu

On tarpeen päivittää tätä johdanto-osan kappaletta ja ottaa mukaan valtionpäämiesten 
maaliskuussa 2007 tekemä päätös yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä. 
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti 
saatavilla.

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä. 
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti 
saatavilla ja että energiatehokkuusalalla 
toimiville pk-yrityksille oli tarjolla 
erityisiä rahoitusvälineitä.

Perustelu

Ekologisen suunnittelun käyttöä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset) ja erittäin 
pienissä yrityksissä voitaisiin helpottaa siten, että yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti saatavilla ja että energiatehokkuusalalla toimiville 
pk-yrityksille oli tarjolla erityisiä rahoitusvälineitä.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
pienyrityksiä koskevassa Small Business 
Act -säädöksessä annetut säännökset, 
joilla on tarkoitus keventää pk-yritysten 
taakkaa tietojenvaihdossa ja 
vahvistettujen standardien soveltamisessa.

Perustelu

On erittäin tärkeää ottaa huomioon pk-yritysten hallinnollinen taakka ja pyrkiä minimoimaan 
se mahdollisuuksien mukaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kun komissio valmistelee 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
työsuunnitelmaansa, sen olisi kuultava 
jäsenvaltioiden edustajia sekä 
tuoteryhmään liittyviä osapuolia, kuten 
teollisuutta, pk-yritykset ja käsiteollisuus 
mukaan luettuina, ammattiliittoja, 
kauppiaita, vähittäiskauppiaita, 
maahantuojia, ympäristönsuojeluryhmiä ja 
kuluttajajärjestöjä.

(23) Kun komissio valmistelee 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
työsuunnitelmaansa, sen olisi kuultava 
jäsenvaltioiden edustajia sekä tuotteeseen 
tai tuoteryhmään liittyviä osapuolia, kuten 
teollisuutta, pk-yritykset ja käsiteollisuus 
mukaan luettuina, ammattiliittoja, 
kauppiaita, vähittäiskauppiaita, 
maahantuojia, ympäristönsuojeluryhmiä ja 
kuluttajajärjestöjä.

Perustelu

Tarkistuksella luodaan yhteys direktiivissä määritellyn käsitteen "tuote" ja tällaisten 
tuotteiden ryhmän välille täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelua varten.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi tässä 
direktiivissä tarkoitettuja standardeja 
määriteltäessä otettava huomioon, että pk-
yritysten on joskus erityisen vaikea 
soveltaa uusia standardeja.

Perustelu
On erittäin tärkeää ottaa huomioon pk-yritysten hallinnollinen taakka ja pyrkiä minimoimaan 
se mahdollisuuksien mukaan.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Olisi kiinnitettävä huomiota teknistä 
yhdenmukaistamista koskevissa 
direktiiveissä käytettäväksi tarkoitettuihin 
moduuleihin ja sääntöihin, joista säädetään 
teknistä yhdenmukaistamista koskevien 
direktiivien vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen eri vaiheissa 
käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja 
CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista 
säännöistä ja käytöstä 22 päivänä 
heinäkuuta 1993 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 93/465/ETY1.

(25) Olisi kiinnitettävä huomiota teknistä 
yhdenmukaistamista koskevissa 
direktiiveissä käytettäväksi tarkoitettuihin 
moduuleihin ja sääntöihin, joista säädetään 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY1.

1 EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23. 1  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Valvontaviranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista suunnitelluista 
toimenpiteistä, jotta markkinoiden 
valvontaa voitaisiin parantaa. Tässä 
yhteistyössä olisi käytettävä 
mahdollisimman paljon hyväksi sähköisiä 
viestintäkeinoja ja asiaan liittyviä yhteisön 
ohjelmia. Tietojen vaihtoa tuotteen 
ympäristönsuojelullisesta tasosta sen 
elinaikana ja suunnitteluratkaisujen 
tuloksista olisi helpotettava. Valmistajien 
ekologisesta suunnittelusta saamien 
tietojen kokoaminen ja levittäminen on 
eräs tällä direktiivillä saavutettava 
keskeinen etu.

(26) Valvontaviranomaisten olisi 
vaihdettava tietoja tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista suunnitelluista 
toimenpiteistä, jotta markkinoiden 
valvontaa voitaisiin parantaa, ottaen 
huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008¹. 
Tässä yhteistyössä olisi käytettävä 
mahdollisimman paljon hyväksi sähköisiä 
viestintäkeinoja ja asiaan liittyviä yhteisön 
ohjelmia. Tietojen vaihtoa tuotteen 
ympäristönsuojelullisesta tasosta sen koko
elinaikana ja suunnitteluratkaisujen 
tuloksista olisi helpotettava. Valmistajien 
ekologisesta suunnittelusta saamien 
tietojen kokoaminen ja levittäminen on 
eräs tällä direktiivillä saavutettava 
keskeinen etu.
1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

Perustelu

Tätä direktiiviä täydentävät välineet on tarpeen ottaa mukaan, jotta muiden yhteisön 
välineiden mukaisia toimia ei häirittäisi.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
kehitettävä ja edistettävä erityisohjelmia 
ja -välineitä energiaan liittyvien 
tuotteiden ekologista suunnittelua 
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koskevan tutkimuksen rahoitukseen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja komission olisi kehitettävä ja edistettävä erityisohjelmia ja -välineitä 
energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen rahoitukseen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään energiaan 
liittyvien  tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteet tavoitteena varmistaa tällaisten 
tuotteiden vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla.

1. Tässä direktiivissä säädetään energiaan 
liittyvien  tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteet tavoitteena parantaa 
ympäristönsuojelullista tasoa ja varmistaa 
tällaisten tuotteiden vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla.

Perustelu

Puitedirektiivin 2005/32/EY uudelleenlaadinnan tavoitteena laajentaa sen soveltamisalaa 
siten, että ekologista suunnittelua koskevat yhteisön vaatimukset ulotetaan koskemaan kaikkia 
energiaan liittyviä tuotteita. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamisen lisäksi tämän 
laajennuksen kokonaistavoitteena on kuitenkin tuotteiden ympäristönsuojelullisen tason 
parantaminen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, 
sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen 
teknisistä asiakirjoista;

21. tuotteen ’ympäristönsuojelullisella 
tasolla’ valmistajan saavuttamia tuloksia 
tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, 
sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen 
teknisistä asiakirjoista, ja tuotteen 
elinkaaren aikaista 
kokonaisympäristövaikutusta;
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät ja 
edistävät erityisohjelmia ja -välineitä 
energiatehokkuusalalla toimivien pk-
yritysten rahoittamiseen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja komission on tärkeää kehittää ja edistää erityisohjelmia ja -välineitä 
energiatehokkuusalalla toimivien pk-yritysten rahoittamiseen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) tuotteeseen on liityttävä merkittäviä
mahdollisuuksia ympäristövaikutusten 
parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu 
kohtuuttomia kustannuksia, ottaen 
erityisesti huomioon seuraavat seikat:

c) tuotteeseen on liityttävä teknisesti 
toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti 
perusteltuja mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen 
elinkaareen perustuvan 
kustannusanalyysin pohjalta, ottaen 
erityisesti huomioon seuraavat seikat:

Perustelu

"Merkittävät mahdollisuudet" on hieman epämääräinen määritelmä, joka rajoittaisi 
direktiivin soveltamisalaa. Kuten liitteessä II todettiin, sen pitäisi perustua elinkaaren 
pohjalta tehtävään kustannusanalyysiin, jossa otettaisiin huomioon muitakin ympäristöön 
liittyviä näkökohtia.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta ja sen 
kaikkia merkittäviä ympäristönäkökohtia, 

a) tarkastelee tuotteen elinkaarta sen
kaikkien merkittävien 
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muun muassa energiatehokkuutta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä ympäristönäkökohtia 
koskevien ekologisen suunnittelun 
vaatimusten hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

ympäristönäkökohtien, muun muassa 
energiatehokkuuden, suhteen tuotannosta 
käytön kautta loppukäsittelyyn tieteellisen 
tietämyksen pohjalta. 
Ympäristönäkökohtien ja niiden 
parantamisen toteutettavuuden analyysin 
laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen. 
Tuotteen merkittäviä ympäristönäkökohtia 
koskevien ekologisen suunnittelun 
vaatimusten hyväksymistä ei saa viivyttää 
tarpeettomasti muihin näkökohtiin 
liittyvillä epävarmuuksilla;

Perustelu

Päätösten on perustuttava tieteelliseen tietämykseen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 6 päivänä 
heinäkuuta 2007 työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 31 päivänä 
lokakuuta 2009 ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

Työsuunnitelmassa on esitettävä 
seuraaville kolmelle vuodelle ohjeellinen 
luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään 
ensisijaisina täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä.

Työsuunnitelmassa on esitettävä 
seuraaville kolmelle vuodelle ohjeellinen 
luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään 
ensisijaisina täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä.

Komissio muuttaa työsuunnitelmaa 
säännöllisesti kuulemisfoorumia 
kuultuaan.

Perustelu

Työsuunnitelman laatimisen määräaikaa on muutettava. Lisäksi on esitettävä selkeästi 
työsuunnitelman muuttamisaikataulu.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista, joihin liittyy 
eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 
mukaan suuria mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät,

– täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista tai tuoteryhmistä, joihin 
liittyy eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman mukaan suuria 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät,

Perustelu

Mukautus tarkistukseen 1.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Ekologista suunnittelua koskeva 

tietokanta
1. Komissio perustaa ekologista 
suunnittelua koskevan julkisen 
verkkotietokannan. Tällä tietokannalla 
lisätään avoimuutta kuluttajien, 
teollisuuden ja toimivaltaisten 
viranomaisten kannalta sekä helpotetaan 
ja nopeutetaan kuluttajille ja pk-
yrityksille tarkoitetun tiedon keräämistä. 
Lisäksi tietokantaa voidaan käyttää 
antamaan teollisuudelle mahdollisuus 
myötävaikuttaa ajantasaisten tietojen 
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toimittamisen kautta 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
määrittelyyn ja tarkistamiseen sekä 
sellaisten asiaankuuluvien tietojen 
julkistamiseen, joiden komissio, jokin 
jäsenvaltio tai asianomaiset osapuolet 
katsovat olevan tämän direktiivin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
ratkaisevan tärkeitä.
2. Ekologista suunnittelua koskevalla 
tietokannalla mahdollistetaan:
(a) tietojen saattaminen helposti 
kuluttajien, teollisuuden, pk-yritysten ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville;
(b) ekologista suunnittelua ja yritysten 
suoritustasoa koskevien asianmukaisten 
tuotetietojen syöttäminen tietokantaan;
(c) tietojen helppo syöttäminen ja tulosten 
helppo tulkitseminen;
(d) tuotteiden ympäristöystävällisyyden 
laskeminen käyttämällä kaupallisesti 
saatavilla olevia materiaali- ja 
valmistustietokantoja.

Perustelu

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että selkeitä ja helposti ymmärrettäviä tietoja 
ekosuunnittelutuotteista ei ole olemassa. Lisäksi nykyinen menetelmä täytäntöönpanoineen ja 
tuotetutkimuksineen vie aikaa ja rahaa ja johtaa varsin vähäiseen osapuolten määrään. 
Etenkin pk-yritykset ovat aliedustettuja. Ekologista suunnittelua koskeva tietokanta olisi 
perustettava, jotta ekologisesti suunniteltuja tuotteita koskevat tiedot olisivat helposti 
saatavilla ja jotta asianosaisten osapuolten nopeaa ja joustavaa osallistumista helpotettaisiin.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan sitä, onko tämän direktiivin 
soveltamisalaa aiheellista laajentaa 
koskemaan muita kuin energiaan liittyviä 
tuotteita, samoin kuin direktiivin 
tehokkuutta ja 

Komissio arvioi viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2012 18 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan tämän 
direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi siten, että

– sen soveltamisala laajennetaan 
koskemaan muita kuin energiaan liittyviä 
tuotteita, jotka tarjoavat paremman 
suunnittelun ansiosta koko elinkaarensa 
ajan merkittäviä mahdollisuuksia 
vähentää ympäristövaikutuksia ja 
tehostaa luonnonvarojen ja materiaalien 
käyttöä;  
– direktiivin soveltamisalaan sisällytetään 
ympäristövaikutusten kynnysarvon 
perusteella tuotteet, joiden myynnin ja 
kaupan määrä yhteisön alueella on alle 
200 000 yksikköä vuodessa.
Komissio esittää viimeistään vuonna 2010 
tuotteiden ympäristövaikutusten ja 
odotettavissa olevien etujen perusteella 
laaditun luettelon ensisijaisista tuotteista, 
joista on tarvittaessa annettava 
säännöksiä ennen vuotta 2012. Etusija 
annetaan tuotteille, joilla on sekä 
tuotanto- että käyttövaiheessa vaikutuksia 
energian ja luonnonvarojen kulutukseen.

Perustelu

On tarpeellista, että komission tekemälle direktiivin tarkastelulle laaditaan selkeä aikataulu 
kaikkien tuotteiden mukaan saamiseksi, eikä jättää sitä vuonna 2012 tapahtuvaan arviointiin, 
jossa tarkastellaan onko aiheellista laajentaa soveltamisalaa muihin kuin energiaan liittyviin 
tuotteisiin. Lisäksi vuoden 2012 uudelleenlaadintaan on sisällytettävä tuotteet, joita myydään 
alle 200 000 yksikköä, ottaen huomioon tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutukset.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – Osa 1 – 1.3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaarallisten aineiden luokitusta, Poistetaan.
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pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annetun neuvoston 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisiksi 
luokiteltujen aineiden käyttö ottaen 
huomioon tiettyjen aineiden markkinoille 
saattamisesta ja käytöstä annettu 
lainsäädäntö, kuten direktiivit 
76/769/ETY tai 2002/95/EY;

Perustelu

Kemikaalien riskinhallinnasta on annettu asianmukaiset säädökset REACH-asetuksessa 
(asetus 1907/2006/EY). REACH-asetus on maailman kattavin ja tiukin kemikaalialan väline. 
Sen tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua 
kemikaaleihin liittyviltä vaaroilta. Sen vuoksi ekologista suunnittelua koskevaan ehdotukseen 
ei saa sisällyttää toimenpiteitä, jotka ovat REACH-asetuksen kanssa päällekkäisiä tai 
ristiriidassa sen säännösten kanssa.
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