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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kwestie ogólne

W lipcu 2008 r. Komisja Europejska przedłożyła „Plan działania w dziedzinie 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji”. Pakiet działań i propozycji obejmuje 
przekształcenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię1

(dyrektywa w sprawie ekoprojektu). Ogólnym celem przekształcenia dyrektywy ramowej 
2005/32/WE jest poszerzenie jej zakresu, by umożliwić ustanowienie wymogów dotyczących 
ekoprojektu również dla produktów związanych z energią. Tak więc produkty, które nie 
wykorzystują energii jako takiej, lecz mają wpływ na zużycie energii, jak np. okna i 
urządzenia wykorzystujące wodę, będą również objęte dyrektywą ramową. Na przykład 
konstruowane pod względem ekologicznym głowice prysznicowe mogą zmniejszyć zużycie 
wody i tym samym zmniejszyć ogólne zapotrzebowanie na ogrzewanie ciepłej wody. 

Cel

1) Zakres dyrektywy

Proponowane poszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu o produkty związane z 
energią otwiera niewykorzystane dotychczas możliwości oszczędzania energii. Umożliwienie 
poszerzenia ustanawiania minimalnych norm środowiskowych o większy zakres produktów 
przyczyni się do poprawy ekologiczności produktów. Pomoże to oszczędzić rzadkie zasoby i 
pieniądze obywateli.

Ponieważ nie można zająć się wszystkimi produktami w tym samym czasie, pożądanym 
podejściem jest stopniowe poszerzenie. Jednakże w przyszłości produkty będą musiały być 
produkowane i używane nie tylko efektywnie pod względem energetycznym, lecz także 
bardziej wydajnie pod względem zasobów. Dlatego konieczne jest wyraźne ustanowienie 
harmonogramu przeglądu dyrektywy przez Komisję w celu uwzględnienia wszystkich 
produktów (art. 21), a nie tylko ograniczenia się do oceny „zasadności rozszerzenia na 
produkty niezwiązane z energią” do 2012. 

2) Zniechęcanie do „jazdy na gapę”

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu, a także propozycja rozszerzenia na produkty związane z 
energią umożliwia przemysłowi samoregulację, jak np. dobrowolne i jednostronne 
zobowiązania. Przepis ten ma umożliwić realizację celów dyrektywy po niższych kosztach 
oraz w szybszy i elastyczniejszy sposób. Ponieważ jednak środki te mają charakter 
dobrowolny, nie ma pewności, że zobowiązania zostaną w rzeczywistości wypełnione.
Ponadto dobrowolne zobowiązania częstokroć charakteryzują się brakiem przejrzystości i są 
mało ambitne.

                                               
1 Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dz.U. 
L 191 z 22.07.05, s. 29-58)
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Przemysł europejski zwraca uwagę, że przepis ten umożliwia „pasażerom na gapę” -
krótkowzrocznym podmiotom, które planują opuścić rynek, wprowadzenie na rynek 
produktów niespełniających wymogów. Stanowi to nieuczciwą przewagę konkurencyjną oraz 
poważną przeszkodę dla prawdziwie równych warunków konkurencji. Dlatego środki 
legislacyjne powinny mieć pierwszeństwo przed dobrowolnymi umowami.

3) Zwiększenie przejrzystości

Przejrzystość oraz precyzyjne informacje są kluczowymi elementami wzmocnienia i stałego 
udoskonalania produktów. Jednakże doświadczenie wykazało, że brak jest precyzyjnych i 
łatwo zrozumiałych informacji na temat produktów ekoprojektu. Dodatkowo, istniejący 
proces wdrażania produktu/analizy produktu jest czasochłonny i drogi, czego wynikiem jest 
stosunkowo mała liczba uczestników spotkań zaangażowanych stron. Szczególnie MŚP nie są 
odpowiednio reprezentowane. Ustanowienie bazy danych produktów ekoprojektu (art. 18a 
nowy) stanowiłoby niezmierną wartość dodaną dla europejskiego przemysłu i konsumentów, 
tak samo jak zapewnienie łatwo dostępnych informacji o produktach ekoprojektu oraz 
szybkiego i elastycznego uczestnictwa zainteresowanych stron.

Ponadto niezwykle ważne jest, by Komisja niezwłocznie informowała Parlament Europejski 
(art. 3 ust. 3) o ustaleniach krajowych organów nadzoru rynku, szczególnie w przypadku 
niezgodności.

Kontekst

Obecny kryzys finansowy zwiększa jeszcze odpowiedzialność UE za wypełnienie swych 
zobowiązań w dziedzinie energii i środowiska naturalnego. Stanowi on szansę na 
przedefiniowanie priorytetów Europy i wysunięcie europejskich produktów na pierwszy plan 
międzynarodowej konkurencji.

Konsumenci nie uwzględniają w wystarczającym stopniu korzyści gospodarczych płynących 
ze stosowania energooszczędnych urządzeń i sprzętu. Wybory konsumentów dotyczące 
kupowanych towarów mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pomyślnych wyników. 
Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów powinny stać się 
kluczowymi elementami przy podejmowaniu decyzji przez konsumentów. Stosowanie 
dynamicznych norm w zakresie energooszczędności w połączeniu z oceną wydajności i 
systemami oznakowania jest potężnym narzędziem informowania konsumentów i większego 
ukierunkowania rynku na efektywność gospodarczą i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Ponieważ zasoby naturalne są ograniczone, produkty przyjazne dla środowiska i wydajne 
energetycznie nie tylko zmniejszą uzależnienie UE od importu energii i pomogą złagodzić 
zmiany klimatyczne, lecz również znacząco przyczynią się do konkurencyjności i powodzenia 
europejskich przedsiębiorstw.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
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przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Konkluzje Prezydencji z posiedzenia 
Rady Europejskiej z dnia 8-9 marca 
2007 r. podkreśliły potrzebę zwiększenia 
efektywności energetycznej we 
Wspólnocie w celu osiągnięcia celu, jakim 
jest 20% oszczędność zużycia energii we 
Wspólnocie w porównaniu do 
przewidywań na rok 2020 i wezwały do 
gruntownego i szybkiego wdrożenia 
kluczowych dziedzin określonych w 
komunikacie Komisji z dnia 19 
października 2006 zatytułowanego „Plan 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii: sposoby wykorzystania 
potencjału”. Plan działania uwypuklił 
ogromne możliwości w zakresie 
oszczędzania energii w sektorze produkcji. 
Parlament Europejski, w swej rezolucji z 
dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu 
działania, wezwał do wzmocnienia 
przepisów dyrektywy 2005/32/WE.

Uzasadnienie

Podejście do ekoprojektu należy postrzegać w świetle „Planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii”, a także jako ogólne zobowiązanie do zmniejszenia zużycia 
energii o 20% do 2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią, ponieważ wydaje się, że o 
zanieczyszczeniu powstającym w cyklu 

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią, ponieważ wydaje się, że o 
zanieczyszczeniu powstającym w całym

Adlib Express Watermark



PE416.299v02-00 6/19 AD\762954PL.doc

PL

życia produktu przesądza się na tym etapie, 
a także właśnie wtedy decyduje się o 
większości związanych z tym kosztów.

cyklu życia produktu przesądza się na tym 
etapie, a także właśnie wtedy decyduje się 
o większości związanych z tym kosztów.

Uzasadnienie

Istotne jest, by podjąć działania podczas fazy projektowania produktów związanych z energią, 
ponieważ wydaje się, że o zanieczyszczeniu powstającym w całym cyklu życia produktu 
przesądza się na tym etapie, a także właśnie wtedy decyduje się o większości związanych z tym 
kosztów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska przez redukcję potencjalnego 
wpływu produktów związanych z energią 
na środowisko, co będzie w efekcie 
korzystne dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych.
Zrównoważony rozwój wymaga również 
należytego uwzględnienia wpływu 
zdrowotnego, społecznego i 
ekonomicznego przewidywanych środków.
Poprawa efektywności  energetycznej 
produktów przyczynia się do 
bezpieczeństwa dostaw energii, co  stanowi 
podstawę zdrowej gospodarki, a tym 
samym zrównoważonego rozwoju.

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska przez redukcję potencjalnego
negatywnego wpływu 
produktów związanych z energią na 
środowisko, co będzie w efekcie korzystne 
dla konsumentów i innych użytkowników 
końcowych. Zrównoważony rozwój 
wymaga również należytego 
uwzględnienia wpływu zdrowotnego, 
społecznego i ekonomicznego 
przewidywanych środków. Poprawa 
efektywności  energetycznej produktów 
przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw 
energii, co  stanowi podstawę zdrowej 
gospodarki, a tym samym 
zrównoważonego rozwoju.

Uzasadnienie

Ważne jest, by za pomocą niniejszej dyrektywy osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska 
poprzez redukcję potencjalnego negatywnego wpływu produktów związanych z energią na 
środowisko.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomimo że pożądane jest 
wszechstronne podejście do ekologiczności 
produktów, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez zwiększoną 
efektywność energetyczną powinno być 
traktowane jako najważniejszy cel ochrony 
środowiska, do czasu przyjęcia planu 
roboczego.

(13) Pomimo że pożądane jest 
wszechstronne podejście do ekologiczności 
produktów, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez zwiększoną 
efektywność energetyczną powinno być 
traktowane jako najważniejszy cel ochrony 
środowiska, do czasu przyjęcia planu 
roboczego. Poprawa wydajności 
energetycznej jest najszybszym i 
najtańszym sposobem na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych.

Uzasadnienie

Poprawa wydajności energetycznej jest najszybszym i najtańszym sposobem na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych ilościowo 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
niektórych produktów lub ich aspektów 
środowiskowych w celu zminimalizowania 
ich oddziaływania na środowisko. Biorąc 
pod uwagę pilną potrzebę działania na 
rzecz wykonania zobowiązań objętych 
Protokołem z Kioto do Konwencji 
ramowej Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 
bez uszczerbku dla zintegrowanego 
podejścia promowanego w niniejszej 
dyrektywie, należy nadać pierwszeństwo 
tym środkom, które mogą znacząco 
wpłynąć na redukcję emisji gazów 

(14) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych ilościowo 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
niektórych produktów lub ich aspektów 
środowiskowych w celu zminimalizowania 
ich oddziaływania na środowisko. Biorąc 
pod uwagę pilną potrzebę działania na 
rzecz wykonania zobowiązań objętych 
Protokołem z Kioto do Konwencji 
ramowej Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC), a także 
zobowiązanie się Wspólnoty do 
zmniejszenia do 2020 r. ogólnych emisji 
gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% 
poniżej poziomu z 1990 r. i o 30% w 
przypadku międzynarodowego 
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cieplarnianych przy niskich kosztach.
Środki takie mogą także przyczynić się do 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów oraz stanowić znaczący wkład do 
10-letnich ram dla programów dotyczących 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji 
uzgodnionych na światowym szczycie w 
sprawie zrównoważonego rozwoju w 
Johannesburgu we wrześniu 2002 r.

porozumienia, oraz bez uszczerbku dla 
zintegrowanego podejścia promowanego w 
niniejszej dyrektywie, należy nadać 
pierwszeństwo tym środkom, które mogą 
znacząco wpłynąć na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych przy niskich 
kosztach. Środki takie mogą także 
przyczynić się do zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów oraz stanowić 
znaczący wkład do 10-letnich ram dla 
programów dotyczących zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji uzgodnionych na 
światowym szczycie w sprawie 
zrównoważonego rozwoju w 
Johannesburgu we wrześniu 2002 r.

Uzasadnienie

Należy uaktualnić ten punkt preambuły w celu uwzględnienia decyzji podjętej przez szefów 
państw w marcu 2007 r. dotyczącej zmniejszenia przez Wspólnotę emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
w bardzo małych przedsiębiorstwach.
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji 
związanych z przyjaznym dla środowiska 
charakterem ich produktów.

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
w bardzo małych przedsiębiorstwach.
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji 
związanych z przyjaznym dla środowiska 
charakterem ich produktów oraz poprzez 
dostęp do szczegółowych instrumentów 
finansowych dla MŚP działających w 
dziedzinie poprawy wydajności 
energetycznej.

Uzasadnienie

Wdrażanie ekoprojektu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz bardzo małych 
firmach można ułatwić poprzez powszechny i łatwy dostęp do informacji związanych z 
przyjaznym dla środowiska charakterem ich produktów oraz poprzez dostęp do 

Adlib Express Watermark



AD\762954PL.doc 9/19 PE416.299v02-00

PL

szczegółowych instrumentów finansowych dla MŚP działających w dziedzinie poprawy 
wydajności energetycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie aktywnie 
uwzględniają wszelkie przepisy 
ustanowione w karcie małych 
przedsiębiorstw, która powinna zmniejszyć 
obciążenia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w odniesieniu do wymiany 
informacji i stosowania ustanowionych 
norm.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby uwzględnić obciążenia administracyjne MŚP, a zatem podjąć kroki w 
celu ich jak największego złagodzenia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(23) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych oraz swojego planu 
roboczego Komisja powinna skonsultować 
się z przedstawicielami państw 
członkowskich, a także z 
zainteresowanymi stronami związanymi z 
daną grupą produktów, takimi jak 
przedstawiciele branż przemysłowych, w 
tym MŚP i rzemieślników, związki 
zawodowe, handlowcy, detaliści, 
importerzy, organizacje ochrony 
środowiska oraz organizacje 
konsumenckie.

(23) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych oraz swojego planu 
roboczego Komisja powinna skonsultować 
się z przedstawicielami państw 
członkowskich, a także z 
zainteresowanymi stronami związanymi z
produktem lub daną grupą produktów, 
takimi jak przedstawiciele branż 
przemysłowych, w tym MŚP i 
rzemieślników, związki zawodowe, 
handlowcy, detaliści, importerzy, 
organizacje ochrony środowiska oraz 
organizacje konsumenckie.
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Uzasadnienie

W celu powiązania określenia „produkt” zdefiniowanego w dyrektywie i grupy tego rodzaju 
produktów do celów utworzenia środków wykonawczych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Przy ustanawianiu norm zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, państwa 
członkowskie powinny aktywnie 
uwzględniać fakt, że MŚP mają czasem 
szczególne trudności w odniesieniu do 
stosowania nowych norm.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby uwzględnić obciążenia administracyjne MŚP, a zatem podjąć kroki w 
celu ich jak największego złagodzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy uwzględnić moduły i zasady 
planowane do wykorzystania w 
dyrektywach harmonizacji technicznej 
ustanowione w decyzji Rady 93/465/EWG
z dnia 22 lipca 1993 r. dotyczącej 
modułów stosowanych w różnych fazach 
procedur oceny zgodności oraz zasad 
umieszczania i używania oznakowania 
zgodności CE, które mają być stosowane 
w dyrektywach harmonizacji technicznej1.

(25) Należy uwzględnić moduły i zasady 
planowane do wykorzystania w 
dyrektywach harmonizacji technicznej 
ustanowione w decyzji nr 768/2008/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu1.

1Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 23 1Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organy nadzoru powinny wymieniać 
informacje dotyczące przewidywanych 
środków w zakresie objętym niniejszą 
dyrektywą w celu poprawy nadzoru rynku.
W takiej współpracy powinno się jak 
najlepiej wykorzystywać elektroniczne 
środki komunikacji oraz odpowiednie 
programy wspólnotowe. Należy ułatwić 
wymianę informacji o ekologiczności 
produktu w trakcie cyklu jego życia oraz o 
osiągnięciach w rozwiązaniach 
projektowych. Gromadzenie i 
rozpowszechnianie całości wiedzy 
zgromadzonej wskutek działań 
producentów w zakresie ekoprojektu 
stanowi jedną z podstawowych korzyści 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

(26) Organy nadzoru powinny wymieniać 
informacje dotyczące przewidywanych 
środków w zakresie objętym niniejszą 
dyrektywą w celu poprawy nadzoru rynku
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 
765/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do 
obrotu. W takiej współpracy powinno się 
jak najlepiej wykorzystywać elektroniczne 
środki komunikacji oraz odpowiednie 
programy wspólnotowe. Należy ułatwić 
wymianę informacji o ogólnej
ekologiczności produktu w trakcie cyklu 
jego życia oraz o osiągnięciach w 
rozwiązaniach projektowych. Gromadzenie 
i rozpowszechnianie całości wiedzy 
zgromadzonej wskutek działań 
producentów w zakresie ekoprojektu 
stanowi jedną z podstawowych korzyści 
wynikających z niniejszej dyrektywy.
1Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30

Uzasadnienie

Należy uwzględnić instrumenty uzupełniane przez niniejszą dyrektywę w celu uniknięcia 
zakłócenia podjętych już prac w ramach innych uzupełniających instrumentów Wspólnoty.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny wspierać i rozwijać programy 
naukowe i instrumenty na rzecz 
finansowania badań naukowych nad 
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ekoprojektem produktów związanych z 
energią.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i Komisja powinny wspierać i rozwijać programy naukowe i 
instrumenty na rzecz finansowania badań naukowych nad ekoprojektem produktów 
związanych z energią.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
ustalania wymogów Wspólnoty 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią, mając na celu 
zapewnienie swobodnego przepływu tych 
produktów na rynku wewnętrznym.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
ustalania wymogów Wspólnoty 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią, mając na celu
poprawę ekologiczności i zapewnienie 
swobodnego przepływu tych produktów na 
rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Celem przekształcenia dyrektywy ramowej 2005/32/WE jest poszerzenie jej zakresu, by 
umożliwić ustanowienie wspólnotowych wymogów dotyczących ekoprojektu również dla 
wszystkich produktów związanych z energią. Ogólnym celem tego poszerzenia jest jednak nie 
tylko zapewnienie swobodnego przepływu produktów, lecz także poprawa ich ekologiczności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 21

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu  oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu, znajdującymi 
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej;

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu  oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu, znajdującymi 
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej oraz ogólne oddziaływanie 
produktu na środowisko w całym jego 
cyklu życia;
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie i Komisja 
rozwijają oraz wspierają rozwój 
szczegółowych programów i instrumentów 
dla MŚP działających w dziedzinie 
poprawy wydajności energetycznej.

Uzasadnienie

Ważne jest, by państwa członkowskie i Komisja rozwijały i wspierały rozwój szczegółowych 
programów i instrumentów dla MŚP działających w dziedzinie poprawy wydajności 
energetycznej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) produkt  posiada znaczący potencjał w 
zakresie poprawy jego ekologiczności bez 
pociągania za sobą nadmiernych kosztów, 
ze szczególnym uwzględnieniem:

(c) produkt  posiada wykonalny 
technicznie i uzasadniony ekonomicznie
potencjał w zakresie poprawy jego 
ekologiczności oparty na analizie kosztu 
cyklu życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem:

Uzasadnienie

„Znaczący” potencjał jest określeniem raczej nieprecyzyjnym, które mogłoby ograniczać 
zakres dyrektywy. Jak wskazano w załączniku II, określenie to powinno opierać się na 
metodzie analizy kosztu cyklu życia, z uwzględnieniem innych aspektów środowiskowych.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) weźmie pod uwagę cykl życia 
produktu, a także jego wszystkie istotne 
aspekty środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną. Kompleksowość analiz 
aspektów środowiskowych i zdolności do 
ich poprawy musi być proporcjonalna do 
ich znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu 
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

(a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu 
i jego wszystkie istotne aspekty 
środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną, od produkcji poprzez 
użytkowanie aż do unieszkodliwienia, przy 
wykorzystaniu danych naukowych.
Kompleksowość analiz aspektów 
środowiskowych i zdolności do ich 
poprawy musi być proporcjonalna do ich 
znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu 
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

Uzasadnienie

Dane naukowe muszą stanowić praktyczną podstawę podejmowania decyzji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 6 lipca 2007 r. 
określa plan prac, który podaje się do 
publicznej wiadomości.

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 31 października 
2011 r., a następnie co trzy lata, określa 
plan prac, który podaje się do publicznej 
wiadomości.

Plan prac określa na następne trzy lata 
sugerowaną listę grup produktów, które 
będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Plan prac określa na następne trzy lata 
sugerowaną listę grup produktów, które 
będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Plan prac jest okresowo zmieniany przez 
Komisję po konsultacji z Forum 
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Konsultacyjnym.

Uzasadnienie

Data ustanowienia planu prac musi być odpowiednio aktualizowana. Ponadto należy 
wyraźnie określić, który okres jest odpowiedni na zmianę planu prac.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

– środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów, które zostały określone przez 
ECCP jako posiadające duży potencjał 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób oszczędny, takich jak sprzęt 
grzewczy i służący do grzania wody, 
systemy o napędzie elektrycznym, 
oświetlenie i sprzęt biurowy zarówno do 
użytku domowego, jak i w sektorze usług, 
urządzenia gospodarstwa domowego, 
elektronika użytkowa oraz systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja);

– środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów lub grup produktów, które 
zostały określone przez ECCP jako 
posiadające duży potencjał redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, 
takich jak sprzęt grzewczy i służący do 
grzania wody, systemy o napędzie 
elektrycznym, oświetlenie i sprzęt biurowy 
zarówno do użytku domowego, jak i w 
sektorze usług, urządzenia gospodarstwa 
domowego, elektronika użytkowa oraz 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i 
klimatyzacja),

Uzasadnienie

Ujednolicenie z zaproponowaną powyżej poprawką 1.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Baza danych ekoprojektu

1. Komisja ustanawia dostępną publicznie 
internetową bazę danych ekoprojektu. 
Baza ta służy zwiększeniu przejrzystości 
dla konsumentów, przemysłu i właściwych 
władz oraz ułatwieniu konsumentom i 
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MŚP prostego i szybkiego gromadzenia 
danych. Ponadto baza danych może być 
wykorzystywana do zapewnienia 
przemysłowi możliwości uczestniczenia w 
określaniu i weryfikacji środków 
wykonawczych poprzez udostępnianie 
zaktualizowanych danych oraz podawania 
do publicznej wiadomości odpowiednich 
informacji, które zdaniem Komisji, państw 
członkowskich lub stosownych 
zainteresowanych stron mają kluczowe 
znaczenie dla niniejszej dyrektywy oraz 
dla osiągnięcia jej celów.
2. Baza danych ekoprojektu umożliwia:
(a) łatwy dostęp do niej dla konsumentów, 
przemysłu, MŚP i właściwych władz;
(b) wprowadzanie do niej przez firmy 
odpowiednich informacji o produkcie w 
zakresie ekoprojektu i charakterystyki;
(c) proste wprowadzanie danych i łatwą 
interpretację wyników;
(d) obliczanie charakterystyki 
ekologicznej produktów przy 
wykorzystaniu dostępnych komercyjnie 
baz danych materiałów i produkcji;

Uzasadnienie

Doświadczenie wykazało, że brak jest precyzyjnych i łatwo zrozumiałych informacji na temat 
produktów ekoprojektu. Ponadto istniejący proces wdrażania produktu/analizy produktu jest 
czasochłonny i drogi, czego wynikiem jest stosunkowo mała liczba uczestników spotkań 
zaangażowanych stron. Szczególnie MŚP nie są odpowiednio reprezentowane. W celu 
udostępnienia łatwo dostępnych informacji o produktach ekoprojektu i ułatwienia szybkiego i 
elastycznego uczestnictwa zainteresowanych stron należy ustanowić internetową bazę danych 
ekoprojektu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w 2012 r.  Komisja
dokonuje oceny zasadności rozszerzenia 
zakresu dyrektywy na produkty 
niezwiązane z energią,  skuteczności tej 

Nie później niż dnia 1 stycznia 2012 r.
Komisja dokonuje oceny skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
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dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne  dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie zalecenia
dotyczące zmiany niniejszej dyrektywy w 
celu:

- rozszerzenia zakresu niniejszej 
dyrektywy na produkty niezwiązane z 
energią o znacznym zasobie możliwości w 
zakresie zmniejszenia oddziaływania na 
środowisko w całym ich cyklu życia i 
osiągnięcia efektywności wykorzystywania 
zasobów i materiałów poprzez lepsze 
projektowanie;
- uwzględnienia produktów o sprzedaży i 
obrocie we Wspólnocie 
nieprzekraczających 200 000 sztuk 
rocznie, w oparciu o próg oddziaływania 
na środowisko.
Nie później niż w 2010 r. Komisja 
przedstawia wykaz produktów 
priorytetowych, które, w razie 
konieczności, muszą zostać uregulowane 
przed 2012 r. w oparciu o ich obecne 
oddziaływanie na środowisko i 
przewidywane przyszłe korzyści. 
W szczególności pierwszeństwo przyznaje 
się produktom mającym wpływ na zużycie 
energii i innych zasobów zarówno w 
produkcji, jaki i użytkowaniu.

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne ustanowienie harmonogramu przeglądu dyrektywy przez Komisję w 
celu uwzględnienia wszystkich produktów, a nie tylko ograniczenia się do oceny „zasadności 
rozszerzenia na produkty niezwiązane z energią” do 2012. Ponadto przekształcenie dyrektywy 
w 2012 r. musi obejmować również produkty o sprzedaży i obrocie nieprzekraczających 
200 000 sztuk biorąc pod uwagę cykl życia produktu i jego oddziaływanie na środowisko.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – Część 1 – punkt 1.3 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) wykorzystanie substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla 
zdrowia i/lub środowiska zgodnie 
z dyrektywą Rady  67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych dotyczących 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych, 
z uwzględnieniem przepisów 
ustawodawczych dotyczących 
wprowadzania do obrotu i używania 
konkretnych substancji, takich jak np. 
dyrektywy 76/769/EWG lub 2002/95/WE;

skreślona

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami jest w odpowiedni sposób ujęte w 
przepisach REACH (rozporządzenie 1907/2006/WE). Rozporządzenie REACH jest 
najbardziej obszernym i wymagającym instrumentem polityki w dziedzinie chemikaliów na 
świecie. Podstawowym celem rozporządzenia jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą substancje chemiczne. 
Należy zatem unikać środków w ramach ekoprojektu, które powielają, są niespójne lub 
sprzeczne z przepisami REACH.
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