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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Generalități

În iulie 2008, Comisia Europeană a prezentat un „Plan de acțiune privind producția și 
consumul durabile”. Pachetul de acțiuni și propuneri include o reformare a „Directivei privind 
proiectarea ecologică aplicabilă produselor consumatoare de energie”1 (Directiva proiectării 
ecologice). Obiectivul global privind reformarea Directivei 2005/32/CE constă în extinderea 
domeniului de aplicare a acesteia pentru a putea permite stabilirea de cerințe în materie de 
proiectare ecologică și cu privire la produsele cu impact energetic. Prin urmare, produsele 
care nu utilizează energia ca atare, dar au un impact asupra consumului energetic, cum ar fi 
ferestrele și dispozitivele de utilizare a apei vor fi, de asemenea, reglementate de directiva-
cadru. De exemplu, dușurile proiectate ecologic pot reduce consumul de apă și, în consecință, 
cererea globală de energie pentru încălzirea apei calde. 

Obiectiv

1) Domeniul de aplicare al directivei

Odată cu propunerea de extindere a domeniului de aplicare al directivei în materie de 
proiectare ecologică în ceea ce privește produsele cu impact energetic, va fi accesibilă o mare 
parte a potențialului neexploatat până în prezent referitor la economisirea energiei. 
Autorizarea extinderii cadrului de stabilire a standardelor de mediu minime pentru o gamă 
mai variată de produse contribuie la îmbunătățirea performanțelor ecologice ale produselor. 
Aceasta contribuie la economisirea resurselor rare și a banilor cetățenilor.

Întrucât nu toate produsele pot fi abordate în același timp, extinderea pas cu pas este o 
abordare binevenită. Cu toate acestea, produsele viitorului vor trebui create și utilizate nu doar 
într-o manieră eficientă din punct de vedere energetic, ci și cu o eficiență mai mare a 
resurselor. În consecință, este necesară stabilirea clară a unui calendar în momentul revizuirii 
directivei de către Comisie cu scopul de a reglementa toate produsele (art. 21) și nu doar o 
evaluare a „oportunității extinderii domeniului de aplicare la produsele fără impact energetic” 
până în 2012. 

2) Descurajarea comportamentelor de tip „parazit”

Directiva proiectării ecologice, precum și propunerea de extindere a domeniului de aplicare al 
acesteia la produsele cu impact energetic permit autoreglementarea industriei, sub forma 
angajamentelor voluntare și unilaterale. Această dispoziție este menită să permită îndeplinirea 
obiectivelor directivei la costuri mai mici și într-o manieră mult mai rapidă și mai flexibilă. 
Cu toate acestea, întrucât măsurile sunt de natură voluntară, nu există certitudinea că 
obligațiile vor fi îndeplinite și în practică. Mai mult, angajamentele voluntare sunt adesea 
lipsite de transparență și ambiție.
                                               
1 Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru 
pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de 
modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, Jurnalul Oficial L 191, 22.7.2005, P. 0029 - 0058.
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Industriile europene indică faptul că dispoziția permite „paraziților”, actorii fără viziuni largi, 
care plănuiesc să părăsească piața, să plaseze produse neconforme pe piață. Acesta constituie 
un avantaj competitiv neloial și un obstacol semnificativ în calea instaurării unor condiții de 
concurență loială. În consecință, măsurile legislative ar trebui să primeze în fața 
angajamentelor voluntare.

3) Intensificarea transparenței

Transparența și informarea clară reprezintă cheia consolidării și îmbunătățirii constante a 
produselor. Cu toate acestea, experiența a demonstrat că informațiile clare și ușor de înțeles 
adresate consumatorilor, industriei și organismelor de punere în aplicare cu privire la 
produsele proiectate ecologic lipsesc cu desăvârșire. În plus, procesul actual de punere în 
aplicare/studiere a produselor consumă o cantitate enormă de timp și bani, conducând la un 
număr relativ mic de participanți la reuniunile părților interesate. IMM-urile, în special, nu 
sunt reprezentate corespunzător. Stabilirea unei baze de date privind produsele proiectate 
ecologic (articolul 18a nou) ar constitui o valoare adăugată extraordinară atât pentru industria 
europeană, cât și pentru consumatorii europeni prin furnizarea de informații ușor accesibile și 
prin facilitarea participării rapide și flexibile din partea părților interesate.

În plus, este foarte important ca Parlamentul European să fie informat de urgență de Comisie 
(articolul 3 alineatul (3)) în legătură cu rezultatele autorităților naționale de supraveghere a 
pieței, în special în ceea ce privește neconformarea.

Context

Criza financiară actuală nu face decât să consolideze responsabilitatea UE de a-și onora 
angajamentele privind energia și mediul. Aceasta constituie o șansă de redefinire a 
priorităților Europei și de evidențiere a produselor europene în cadrul concurenței 
internaționale.

Consumatorii nu iau în calcul într-o măsură suficientă rentabilitatea financiară a aparatelor și 
a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic. Cu toate acestea, deciziile de 
cumpărare ale consumatorilor sunt esențiale în ceea ce privește reușita rezultatelor. Eficiența 
energetică și a resurselor ar trebui să devină un element cheie în deciziile consumatorilor. 
Utilizarea standardelor dinamice combinate cu clasificarea performanței și sistemele de 
etichetare reprezintă un instrument puternic de informare a consumatorilor și de evoluție a 
pieței către eficiența economică și a resurselor.

Întrucât resursele naturale sunt limitate, produsele ecologice și eficiente din punct de vedere 
energetic nu numai că vor reduce dependența UE de importul de energie și vor contribui la 
atenuarea schimbărilor climatice, ci vor contribui, de asemenea, în mod semnificativ la 
competitivitatea și succesul întreprinderilor europene.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
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publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Concluziile Președinției Consiliului 
European din 8-9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a intensifica 
eficiența energetică în Comunitate astfel
încât să se atingă obiectivul de 
economisire a 20% din consumul 
energetic al UE față de previziunile 
pentru 2020 și au solicitat o punere în 
aplicare rapidă și integrală a domeniilor 
cheie identificate în Comunicarea 
Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată 
„Planul de acțiune privind eficiența 
energetică: realizarea potențialului”. 
Planul de acțiune a pus în evidență 
posibilitățile enorme de economisire a 
energiei din sectorul produselor. 
Parlamentul European, în Rezoluția sa 
din 31 ianuarie 2008 privind planul de 
acțiune, a solicitat consolidarea 
dispozițiilor Directivei 2005/32/CE.

Justificare

Abordarea privind proiectarea ecologică trebuie privită în lumina „Planului de acțiune 
privind eficiența energetică” și a angajamentului global de reducere a consumului de energie 
cu 20% până în 2020.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 
energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată poluarea provocată 

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 
energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată poluarea provocată 
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pe durata ciclului de viață a produsului și 
sunt angajate cele mai multe din costurile 
asociate.

pe durata întregului ciclu de viață a 
produsului și sunt angajate cele mai multe 
din costurile asociate.

Justificare

Este important să se acționeze în faza de proiectare a produselor cu impact energetic 
deoarece se pare că în acest stadiu este determinată poluarea provocată pe durata întregului 
ciclului de viață a produsului și sunt angajate cele mai multe din costurile asociate.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă urmărește să atingă 
un înalt nivel de protecție a mediului prin 
reducerea potențialului impact al 
produselor cu impact energetic  asupra 
mediului, care în cele din urmă va fi 
benefic pentru consumatori și alți 
utilizatori finali. Dezvoltarea durabilă 
necesită, de asemenea, examinarea 
adecvată a impactului social, economic și 
asupra sănătății al măsurilor vizate. 
Ameliorarea randamentului energetic al 
produselor contribuie la siguranța 
aprovizionării cu energie, care este o 
precondiție a activității economice 
sănătoase și, în consecință, a dezvoltării 
durabile.

(9) Prezenta directivă urmărește să atingă 
un înalt nivel de protecție a mediului prin 
reducerea potențialului impact negativ al 
produselor cu impact energetic asupra 
mediului, care în cele din urmă va fi 
benefic pentru consumatori și alți 
utilizatori finali. Dezvoltarea durabilă 
necesită, de asemenea, examinarea 
adecvată a impactului social, economic și 
asupra sănătății al măsurilor vizate. 
Ameliorarea randamentului energetic al 
produselor contribuie la siguranța 
aprovizionării cu energie, care este o 
precondiție a activității economice 
sănătoase și, în consecință, a dezvoltării 
durabile.

Justificare

Este important ca prin prezenta directivă să se atingă un înalt nivel de protecție a mediului 
prin reducerea potențialului impact negativ al produselor cu impact energetic asupra 
mediului.

Amendamentul 4
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Deși este de dorit o abordare completă 
a performanței de mediu, trebuie ca la 
adoptarea unui plan de lucru reducerea 
gazelor cu efect de seră prin creșterea 
randamentului energetic să fie considerată 
un obiectiv de mediu prioritar.

(13) Deși este de dorit o abordare completă 
a performanței de mediu, trebuie ca la 
adoptarea unui plan de lucru reducerea 
gazelor cu efect de seră prin creșterea 
randamentului energetic să fie considerată 
un obiectiv de mediu prioritar. 
Îmbunătățirea eficienței energetice 
reprezintă cea mai rapidă și mai puțin 
costisitoare cale de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră.

Justificare

Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă cea mai rapidă și puțin costisitoare cale de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Poate fi necesară și justificată 
stabilirea unor cerințe specifice și 
cuantificate în materie de proiectare 
ecologică pentru unele produse sau 
caracteristici ecologice, pentru a garanta că 
impactul lor asupra mediului este redus la 
minimum. Dată fiind nevoia urgentă de a 
contribui la realizarea angajamentelor din 
cadrul Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(UNFCCC) și fără să aducă atingere 
abordării integrate promovate în prezenta 
directivă, trebuie acordată o anumită 
prioritate acelor măsuri cu potențial mare 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la costuri coborâte. Astfel de măsuri 

(14) Poate fi necesară și justificată 
stabilirea unor cerințe specifice și 
cuantificate în materie de proiectare 
ecologică pentru unele produse sau 
caracteristici ecologice, pentru a garanta că 
impactul lor asupra mediului este redus la 
minimum. Dată fiind nevoia urgentă de a 
contribui la realizarea angajamentelor din 
cadrul Protocolului de la Kyoto la 
Convenția Cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(UNFCCC), precum și a angajamentului 
Comunității de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu cel puțin 20% față de 
nivelurile din 1990 până în 2020 și cu 
30% în cazul semnării unui acord 
internațional, și fără să aducă atingere 
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pot, de asemenea, contribui la folosirea 
durabilă a resurselor și constituie o 
contribuție majoră la cadrul de 10 ani al 
programelor pentru o producție și un 
consum durabile aprobat în cadrul Summit-
ului Mondial privind Dezvoltarea Durabilă 
de la Johannesburg din septembrie 2002.

abordării integrate promovate în prezenta 
directivă, trebuie acordată o anumită 
prioritate acelor măsuri cu potențial mare 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la costuri coborâte. Astfel de măsuri 
pot, de asemenea, contribui la folosirea 
durabilă a resurselor și constituie o 
contribuție majoră la cadrul de 10 ani al 
programelor pentru o producție și un 
consum durabile aprobat în cadrul Summit-
ului Mondial privind Dezvoltarea Durabilă 
de la Johannesburg din septembrie 2002.

Justificare

Este necesară actualizarea acestui considerent cu scopul de a include decizia șefilor de stat 
din martie 2007 privind reducerea la nivelul Comunității a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor 
referitoare la durabilitatea produselor lor și 
accesul ușor la acestea.

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor 
referitoare la durabilitatea produselor lor și 
accesul ușor la acestea, precum și 
accesibilitatea unor instrumente 
financiare specifice destinate IMM-urilor 
care activează în domeniul îmbunătățirii 
eficienței energetice.

Justificare

Integrarea proiectării ecologice în întreprinderile mici și mijloci (IMM-uri) și firmele foarte 
mici poate fi facilitată de larga disponibilitate a informațiilor referitoare la durabilitatea 
produselor lor și accesul ușor la acestea precum si de accesibilitatea unor instrumente 
financiare specifice destinate IMM-urilor care activează in domeniul îmbunătățirii eficienței 
energetice.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În cadrul punerii în aplicare a 
prezentei directive, statele membre trebuie 
să ia în considerare în mod activ 
eventualele norme stabilite în Legea 
întreprinderilor mici, care ar trebui să 
reducă sarcinile care revin 
întreprinderilor mici și mijlocii, atât în 
ceea ce privește furnizarea de informații, 
cât și aplicarea standardelor existente. 

Justificare

Este foarte important să se țină cont de sarcinile administrative impuse IMM-urilor și, în 
consecință, să se facă tot posibilul pentru a le reduce cât mai mult posibil.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atunci când elaborează măsurile de 
punere în aplicare și planul de lucru, 
Comisia trebuie să consulte reprezentanții 
statelor membre, precum și părțile 
interesate implicate în grupa de produse, 
cum sunt sectorul de producție, inclusiv 
IMM-urile și industria meșteșugărească, 
sindicatele, comercianții, detailiștii, 
importatorii, grupurile de protecție a 
mediului și organizațiile de consumatori.

(23) Atunci când elaborează măsurile de 
punere în aplicare și planul de lucru, 
Comisia trebuie să consulte reprezentanții 
statelor membre, precum și părțile 
interesate implicate în produsul sau grupa 
de produse, cum sunt sectorul de producție, 
inclusiv IMM-urile și industria 
meșteșugărească, sindicatele, comercianții, 
detailiștii, importatorii, grupurile de 
protecție a mediului și organizațiile de 
consumatori.

Justificare

Pentru a asigura o legătură între termenul „produs”, astfel cum este definit în directivă, și 
gruparea acestor produse în sensul elaborării măsurilor de punere în aplicare.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Atunci când stabilesc standarde în 
conformitate cu prezenta directivă, statele 
membre trebuie să ia în considerare în 
mod activ faptul că, uneori, IMM-urile 
întâmpină anumite dificultăți la aplicarea 
noilor standarde.

Justificare

Este foarte important să se țină cont de sarcinile administrative impuse IMM-urilor și, în 
consecință, să se facă tot posibilul pentru a le reduce cât mai mult posibil.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Este necesar să se acorde atenție 
modulelor și normelor destinate folosirii în 
directivele de armonizare tehnică stabilite 
de Decizia 93/465/CEE a Consiliului din
22 iulie 1993 privind modulele diverselor 
faze ale procedurilor de evaluare a 
conformității și normele de aplicare și 
utilizare a mărcii de conformitate CE, 
care sunt propuse spre a fi utilizate în 
cadrul directivelor de armonizare 
tehnică1.

(25) Este necesar să se acorde atenție 
modulelor și normelor destinate folosirii în 
directivele de armonizare tehnică stabilite 
de Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor1.

1 OJ L 220, 30.8.1993, p. 23. 1 JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Autoritățile de supraveghere trebuie să (26) Autoritățile de supraveghere trebuie să 
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facă schimb de informații despre 
dispozițiile prevăzute în domeniul de 
aplicare a prezentei directive în vederea 
optimizării supravegherii pieței. Această 
cooperare trebuie să folosească la maxim 
mijloacele electronice de comunicare și 
programele comunitare relevante. Trebuie 
facilitat schimbul de informații despre 
performanța de mediu pe durata ciclului de 
viață și despre realizarea unor soluții de 
proiectare. Acumularea și diseminarea 
cunoștințelor generate în efortul de 
proiectare ecologică al producătorilor 
reprezintă unul din beneficiile esențiale ale 
prezentei directive.

facă schimb de informații despre 
dispozițiile prevăzute în domeniul de 
aplicare a prezentei directive în vederea 
optimizării supravegherii pieței, având în 
vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
cerințelor de acreditare și supraveghere a 
pieței privind comercializarea 
produselor1. Această cooperare trebuie să 
folosească la maxim mijloacele electronice 
de comunicare și programele comunitare 
relevante. Trebuie facilitat schimbul de 
informații despre performanța generală de 
mediu pe durata întregului ciclu de viață și 
despre realizarea unor soluții de proiectare. 
Acumularea și diseminarea cunoștințelor 
generate în efortul de proiectare ecologică 
al producătorilor reprezintă unul din 
beneficiile esențiale ale prezentei directive.
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Justificare

Este necesară includerea instrumentelor pentru care prezenta directivă este complementară 
cu scopul de a nu împiedica lucrările aflate în prezent în curs de desfășurare în conformitate 
cu alte instrumente comunitare complementare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Statele Membre și Comisia ar trebui 
să încurajeze și să dezvolte programe și 
instrumente specifice pentru finanțarea 
cercetării în domeniul proiectării 
ecologice a produselor cu impact 
energetic.

Justificare

Statele Membre și Comisia ar trebui să încurajeze și să dezvolte programe și instrumente 
specifice pentru finanțarea cercetării în domeniul proiectării ecologice a produselor cu 
impact energetic.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru fixarea cerințelor comunitare în 
materie de proiectare ecologică pentru 
produsele cu impact energetic , în scopul 
asigurării liberei circulații a acestor 
produse pe piața internă.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru fixarea cerințelor comunitare în 
materie de proiectare ecologică pentru 
produsele cu impact energetic, în scopul 
îmbunătățirii performanței de mediu și al
asigurării liberei circulații a acestor 
produse pe piața internă.

Justificare

Scopul reformării Directivei-cadru 2005/32/CE constă în extinderea domeniului de aplicare 
al acesteia în vederea stabilirii cerințelor comunitare în materie de proiectare ecologică cu 
privire la toate produsele cu impact energetic. Cu toate acestea, obiectivul global al 
extinderii nu constă doar în asigurarea liberei circulații a produselor, ci și în îmbunătățirea 
performanțelor ecologice ale acestora.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „performanță de mediu” a unui produs 
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a caracteristicilor de mediu ale 
produsului, reflectate în documentația sa 
tehnică;

21. „performanță de mediu” a unui produs 
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a caracteristicilor de mediu ale 
produsului, reflectate în documentația sa 
tehnică și efectele sale generale asupra 
mediului pe parcursul ciclului său de 
viață;

Amendamentul 15
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele Membre și Comisia dezvoltă și 
încurajează dezvoltarea de programe și 
instrumente de finanțare specifice IMM-
urilor ce activează în domeniul 
îmbunătățirii eficienței energetice.

Justificare

Este important ca Statele Membre si Comisia să dezvolte și să încurajeze dezvoltarea de 
programe și instrumente de finanțare specifice IMM-urilor ce activează în domeniul 
îmbunătățirii eficienței energetice.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul prezintă un potențial 
semnificativ de ameliorare în ceea ce 
privește impactul asupra mediului fără să 
antreneze costuri excesive, ținând seama 
în special de:

(c) produsul prezintă un potențial realizabil 
din punct de vedere tehnic și justificat din 
punct de vedere economic de ameliorare în 
ceea ce privește impactul asupra mediului, 
bazat pe analiza costului ciclului de viață, 
ținând seama în special de:

Justificare

Potențialul „semnificativ” este o definiție mai curând alunecoasă și ar limita domeniul de 
aplicare al directivei. Astfel cum se indică în anexa II, acesta ar trebui să aibă la bază 
metoda de analiză a costului ciclului de viață, luând în calcul și alte aspecte de mediu.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului și toate caracteristicile sale de 
mediu semnificative, inter alia, 

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului în toate aspectele sale de mediu 
semnificative, inter alia, randamentul 
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randamentul energetic. Gradul de detaliu al 
analizei caracteristicilor de mediu și al 
potențialului de ameliorare al acestora este 
proporțional cu semnificația lor. Adoptarea 
cerințelor în materie de proiectare 
ecologică privind caracteristicile de mediu 
semnificative ale unui produs  nu trebuie să 
fie întârziată nejustificat de incertitudinile 
legate de alte caracteristici;

energetic începând de la fabricare și 
mergând până la utilizare și eliminare, 
folosind date științifice. Gradul de detaliu 
al analizei caracteristicilor de mediu și al 
potențialului de ameliorare al acestora este 
proporțional cu semnificația lor. Adoptarea 
cerințelor în materie de proiectare 
ecologică privind caracteristicile de mediu 
semnificative ale unui produs  nu trebuie să 
fie întârziată nejustificat de incertitudinile 
legate de alte caracteristici;

Justificare

Datele științifice trebuie să constituie baza practică pentru luarea deciziilor.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu criteriile prevăzute 
la articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 6 iulie 
2007, un plan de lucru care este dat 
publicității.

(1) În conformitate cu criteriile prevăzute 
la articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 31 
octombrie 2011 și, ulterior, din trei în trei 
ani, un plan de lucru care este dat 
publicității.

Planul de lucru stabilește pentru următorii 
trei ani o listă orientativă de grupe de 
produse care vor fi considerate prioritare 
pentru adoptarea măsurilor de punere în 
aplicare.

Planul de lucru stabilește pentru următorii 
trei ani o listă orientativă de grupe de 
produse care vor fi considerate prioritare 
pentru adoptarea măsurilor de punere în 
aplicare.

Planul de lucru este modificat periodic de 
Comisie în urma consultării forumului 
consultativ.

Justificare

Data stabilirii planului de lucru trebuie actualizată corespunzător. În plus, trebuie să se 
precizeze clar care este perioada considerată adecvată pentru modificarea planului de lucru.

Amendamentul 19
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – prima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de punere în aplicare începând cu 
acele produse care au fost identificate de 
ECCP ca având un potențial mare de 
reducere necostisitoare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, cum ar fi echipamentele 
de încălzire și de încălzire a apei, sistemele 
cu motoare electrice, iluminatul din 
sectoarele casnic și terțiar, aparate de uz 
casnic, echipamente de birou din sectoarele 
casnic și terțiar, aparatura electronică 
pentru public și sistemele IVC (încălzire, 
ventilație și climatizare);

– măsuri de punere în aplicare începând cu 
acele produse sau grupe de produse care 
au fost identificate de ECCP ca având un 
potențial mare de reducere necostisitoare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi 
echipamentele de încălzire și de încălzire a 
apei, sistemele cu motoare electrice, 
iluminatul din sectoarele casnic și terțiar, 
aparate de uz casnic, echipamente de birou 
din sectoarele casnic și terțiar, aparatura 
electronică pentru public și sistemele IVC 
(încălzire, ventilație și climatizare);

Justificare

În scopul alinierii la amendamentul 1 propus mai sus.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Baza de date în materie de proiectare

ecologică
(1) Comisia creează o bază de date 
publică în materie de proiectare ecologică 
disponibilă online. Baza de date servește 
la mărirea transparenței pentru 
consumatori, industrie și autoritățile 
competente și la facilitatea colectării 
rapide a datelor pentru consumatori și 
IMM-uri. În plus, baza de date poate fi 
utilizată pentru a oferi industriei 
posibilitatea de a contribui la definirea și 
revizuirea măsurilor de punere în aplicare 
punând la dispoziție date actualizate și 
pentru a face publice informații relevante 
pe care Comisia, un stat membru sau o 
parte interesată le consideră ca fiind de 
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importanță majoră pentru prezenta 
directivă și pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin aceasta.
(2) Baza de date în materie de proiectare 
ecologică permite:
(a) accesul ușor pentru consumatori, 
industrii, IMM-uri și autoritățile 
competente;
(b) includerea unor informații adecvate 
despre produs în materie de proiectare 
ecologică și rezultatele obținute de 
întreprinderi;
(c) introducerea simplă a datelor și 
interpretarea ușoară a rezultatelor;
(d) calculul caracteristicilor ecologice ale 
produselor folosind materiale disponibile 
în comerț și baze de date privind 
fabricarea produselor.

Justificare

Experiența a demonstrat că lipsesc cu desăvârșire informațiile clare și ușor de înțeles 
referitoare la produsele proiectate ecologic. În plus, procesul actual de punere în 
aplicare/studiere a produselor consumă o cantitate enormă de timp și bani, conducând la un 
număr relativ mic de participanți la reuniunile părților interesate. IMM-urile, în special, nu 
sunt reprezentate corespunzător. Cu scopul de a furniza informații ușor accesibile privind 
produsele proiectate ecologic și de a facilita participarea rapidă și flexibilă a părților 
interesate, este necesară stabilirea unui baze de date online în materie de proiectare 
ecologică.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2012 , Comisia evaluează 
adecvarea extinderii domeniului de 
aplicare al directivei la produsele fără 
impact energetic, eficiența prezentei 
directive și a măsurilor sale de punere în 
aplicare, pragul acestora, mecanismele de 
supraveghere a pieței și orice măsură de 
autoreglementare relevantă preconizată, în 
urma consultării forumului consultativ 
menționat la articolul 18 și, după caz, 

Până la 1 ianuarie 2012, Comisia 
evaluează eficiența prezentei directive și a 
măsurilor sale de punere în aplicare, pragul 
acestora, mecanismele de supraveghere a 
pieței și orice măsură de autoreglementare 
relevantă preconizată, în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18 și, după caz, prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru modificarea prezentei directive, cu 
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prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului pentru modificarea prezentei 
directive.

scopul de a:

- extinde domeniului de aplicare al 
directivei la produsele fără impact 
energetic care prezintă un potențial de 
îmbunătățire semnificativ pentru 
reducerea efectelor asupra mediului pe 
parcursul întregului lor ciclu de viață și 
pentru eficientizarea utilizării resurselor 
și a materialelor prin îmbunătățirea 
designului;
- include produse cu un volum de vânzări 
și schimburi comerciale în cadrul 
Comunității mai mic de 200 000 de unități 
pe an, fixând un prag pentru impactul 
asupra mediului.
Până în 2010 cel târziu, Comisia prezintă 
o listă a produselor prioritare care, dacă 
este necesar, trebuie reglementate înainte 
de 2012, pe baza impactului lor de mediu 
actual și a beneficiilor viitoare dorite. În 
particular, trebuie acordată prioritate 
produselor care au un impact asupra 
consumului de energie și de alte resurse 
atât în cadrul producției, cât și al 
utilizării.

Justificare

Este necesară să se stabilească cu claritate un calendar în momentul revizuirii de către 
Comisie a directivei cu scopul de a reglementa toate produsele și nu numai să se efectueze o 
simplă evaluare a „oportunității extinderii domeniului de aplicare la produsele non-
energetice” până în 2012. În plus, reformarea din 2012 trebuie să reglementeze, de 
asemenea, produsele cu un volum mai mic de 200 000 de unități, luând în calcul durata de 
viață a produsului și impactul său asupra mediului.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Anexa I – Partea 1 – punctul 1.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) folosirea substanțelor clasificate ca 
periculoase pentru sănătate și/sau mediu 
în conformitate cu Directiva 67/548/CEE 
a Consiliului din 27 iunie 1967 privind 

eliminat
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apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind clasificarea, 
ambalarea și etichetarea substanțelor 
periculoase și luând în considerare 
legislația în materie de comercializare și 
folosire a unor substanțe specifice, cum ar 
fi Directivele 76/769/CEE sau 
2002/95/CE;

Justificare

Gestionarea riscurilor substanțelor chimice este efectuată în mod corespunzător în 
conformitate cu dispozițiile REACH (Regulamentul 1907/2006/CE). Regulamentul REACH 
este instrumentul de politică cel mai cuprinzător și care conține cele mai multe cerințe din 
lume. Scopul principal al regulamentului este îmbunătățirea protecției sănătății omului și a 
mediului față de riscurile pe care le implică pericolele asociate substanțelor chimice. 
Măsurile incluse în propunerea privind proiectarea ecologică care se dublează, nu sunt 
consecvente sau sunt contrare dispozițiilor din REACH trebuie, în consecință, evitate.
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