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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 25
OTSIKKO

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/   /EY 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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan,

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuvan ehdotuksen vaarana on sellaisten kansallisten 
ympäristö- ja energiavaatimusten rajoittaminen, jotka ovat EU:n vaatimuksia tiukempia. 
Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse vaarallisista aineista ja eri kysymysten, kuten 
vedenkäytön tehokkuuden tai Kioton sitoumuksiin kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiskiintiöiden alueellisesta merkityksestä. Lisäksi yleisesti tiedetään, että kansalliset 
aloitteet kannustavat EU:n lisätoimiin, ja tätä tärkeää toimintalinjojen perustaa ei ole syytä 
vähätellä. Perustamissopimuksen 175 artiklaan perustuu muitakin tuotepolitiikkaa koskevia 
tapauksia, esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta annettu direktiivi 
1999/32/EY, jolla yhdenmukaistetaan polttoaineiden rikkipitoisuusvaatimuksia mutta 
annetaan jäsenvaltioille vapaus asettaa halutessaan tiukempia vaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 175 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena on terveyden ja ympäristön suojelu korkealla 
tasolla, luonnonvarojen käytön vähentämisen edistäminen ja energiaturvallisuuden 
edistäminen kysyntäpuolen tehokkuuden avulla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

1 a) Kuudennen ympäristöä koskevan 
yhteisön toimintaohjelman tavoitteisiin 
pyritään tukemalla ekologisesti kestävää 
tuotesuunnittelua sekä laatimalla jätteen 
syntymisen estämistä edistäviä operatiivisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi edistämällä 
kestävyyttä, uusiokäyttöä ja kierrätystä ja 
poistamalla tuotteista vähitellen tietyt 
aineet ja materiaalit.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteet perustuvat yhteisön ympäristöpolitiikkaan, ja näin ollen niistä on 
asianmukaisesti muistutettava. Tämä teksti perustuu kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 1 B KAPPALE (uusi)

1 b) Kuudennessa ympäristöä koskevassa 
yhteisön toimintaohjelmassa sitoudutaan 
luonnonvarojen kestävään hoitoon ja 
käyttöön tähtääviin toimiin tavoitteena 
varmistaa, että luonnonvarojen käyttö ja 
niihin liittyvät vaikutukset eivät ylitä 
ympäristön sietokykyä, ja katkaista 
talouskasvun ja luonnonvarojen käytön 
väliset yhteydet. Näihin tavoitteisiin olisi 
pyrittävä ottaen huomioon yhdennetyn 
tuotepolitiikan mukainen 
elinkaarilähestymistapa sekä yhteisön 
jätehuoltostrategia ensisijaisten toimien 
avulla, esimerkiksi tukemalla ekologista 
tehokkuutta sekä raaka-aineiden, energian, 
veden ja muiden luonnonvarojen kestävää 
käyttöä edistäviä talteenotto- ja 
tuotantomenetelmiä ja -tekniikoita.
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Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteet perustuvat yhteisön ympäristöpolitiikkaan, ja näin ollen niistä on 
asianmukaisesti muistutettava. Tämä teksti perustuu kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa 
puitedirektiiviksi ei viitata EU:n nykyisiin ympäristöä ja terveyden suojelua koskeviin 
tavoitteisiin ja päämääriin. Viittaus kuudenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan ei 
riitä. Poliittisten tavoitteiden asettaminen energiaa käyttävien tuotteiden tuotannolle 
edellyttää selkeitä ja täsmällisiä viittauksia poliittisiin tavoitteisiin, kun otetaan huomioon, 
että moni päätös on tehtävä komitologiajärjestelmässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

1 a) Kuudennen ympäristöä koskevan 
yhteisön toimintaohjelman tavoitteisiin 
pyritään ottaen huomioon yhdennetyn 
tuotepolitiikan mukainen 
elinkaarilähestymistapa sekä yhteisön 
jätehuoltostrategia muun muassa 
tukemalla ekologisesti kestävää 
tuotesuunnittelua sekä laatimalla jätteen 
syntymisen estämistä edistäviä operatiivisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi edistämällä 
kestävyyttä, uusiokäyttöä ja kierrätystä ja 
poistamalla tuotteista vähitellen tietyt 
aineet ja materiaalit.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteet perustuvat yhteisön ympäristöpolitiikkaan, ja näin ollen niistä on 
asianmukaisesti muistutettava. Teksti perustuu kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 1 B KAPPALE (uusi)

1 b) Kuudennessa ympäristöä koskevassa 
yhteisön toimintaohjelmassa sitoudutaan 
luonnonvarojen kestävään hoitoon ja 
käyttöön tähtääviin toimiin tavoitteena 
varmistaa, että luonnonvarojen käyttö ja 
niihin liittyvät vaikutukset eivät ylitä 
ympäristön sietokykyä, ja katkaista 
talouskasvun ja luonnonvarojen käytön 
väliset yhteydet. Näihin tavoitteisiin olisi 
pyrittävä ottaen huomioon yhdennetyn 
tuotepolitiikan mukainen 
elinkaarilähestymistapa sekä yhteisön 
jätehuoltostrategia ensisijaisten toimien 
avulla, esimerkiksi tukemalla ekologista 
tehokkuutta sekä raaka-aineiden, energian, 
veden ja muiden luonnonvarojen kestävää 
käyttöä edistäviä talteenotto- ja 
tuotantomenetelmiä ja -tekniikoita.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteet perustuvat yhteisön ympäristöpolitiikkaan, ja näin ollen niistä on 
asianmukaisesti muistutettava. Tämä teksti perustuu kuudennessa ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa 
puitedirektiiviksi ei viitata EU:n nykyisiin ympäristöä ja terveyden suojelua koskeviin 
tavoitteisiin ja päämääriin. Viittaus kuudenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan ei 
riitä. Poliittisten tavoitteiden asettaminen energiaa käyttävien tuotteiden tuotannolle 
edellyttää selkeitä ja täsmällisiä viittauksia poliittisiin tavoitteisiin, kun otetaan huomioon, 
että moni päätös on tehtävä komitologiajärjestelmässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 32
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

12) Voi olla tarpeellista ja perusteltua laatia 
erityiset määrälliset vaatimukset joidenkin 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle tai 
ympäristönäkökohdille, jotta varmistetaan 
niiden ympäristövaikutusten minimointi. 

12) Voi olla tarpeellista ja perusteltua laatia 
erityiset määrälliset vaatimukset joidenkin 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle tai 
ympäristönäkökohdille, jotta varmistetaan 
niiden ympäristövaikutusten minimointi. 
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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 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.

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 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.

Olisi asianmukaisesti tunnustettava 
mahdolliset ympäristölliset hyödyt, joita 
tarjoaa tuotteiden – ja varsinkin energiaa 
käyttävien tuotteiden – muuttaminen 
palveluiksi. Olisi tutkittava toimenpiteitä, 
joilla edistetään liike-elämän toimia tämän 
suuntaisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Energian ja materiaalien läpikulkua voitaisiin vähentää huomattavasti monilla tuotealoilla, 
jos kuluttajatuotteet muutettaisiin palveluiksi. Tästä on monia esimerkkejä, kuten 
televisiopalvelujen tai pesupalvelujen vuokraaminen sen sijaan, että ostetaan 
televisiovastaanotin ja/tai pesukone, tai puhelinvastaajan korvaaminen vastaajapalvelulla. 
Tällaisia palveluja järjestämällä vähennetään materiaalien käyttöä ja annetaan tuottajille 
kannustin luoda tuotteita, jotka käyttävät tehokkaasti energiaa ja joita on helppo ylläpitää tai 
parantaa pitkällä aikavälillä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 33
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

12 a) Energiankulutuksen vähentäminen 
on tärkeä väline yhteisön 
ympäristöpolitiikassa, siten kuin se on 
määritelty esimerkiksi eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kuulemisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 18 ja 80.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 34
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

13) Ekologiseen suunnitteluun liittyvien 
vaatimusten taso olisi yleensä asetettava 
teknisen, taloudellisen ja ympäristöä 
koskevan analyysin perusteella. 
Vaatimustason asettamiseen käytettävän 
menetelmän joustavuus voi edistää nopeaa 
ympäristönsuojelun tason parantamista. 
Asianomaisia tahoja olisi kuultava ja niiden 
olisi osallistuttava aktiivisesti tätä koskevan 
selvityksen tekemiseen. Pakollisten 
toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää 
asianomaisten tahojen kuulemista. 
Tällaisessa kuulemisessa voi ilmetä, että 
asteittainen käyttöönotto tai 
siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen. 
Välitavoitteilla voidaan lisätä 
toimintaperiaatteen ennustettavuutta, ottaa 
huomioon tuotteen kehitysvaiheet ja 
helpottaa asianomaisten toimijoiden 
pitkäjännitteistä suunnittelua.

13) Ekologiseen suunnitteluun liittyvien 
vaatimusten taso olisi yleensä asetettava 
teknisen, taloudellisen ja ympäristöä 
koskevan analyysin perusteella. 
Vaatimustason asettamiseen käytettävän 
menetelmän joustavuus voi edistää nopeaa 
ympäristönsuojelun tason parantamista. 
Asianomaisia tahoja olisi kuultava ja niiden 
olisi osallistuttava aktiivisesti tätä koskevan 
selvityksen tekemiseen. Pakollisten 
toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää 
asianomaisten tahojen kuulemista. 
Tällaisessa kuulemisessa voi ilmetä, että 
asteittainen käyttöönotto tai 
siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen. 
Välitavoitteilla voidaan lisätä 
toimintaperiaatteen ennustettavuutta, ottaa 
huomioon tuotteen kehitysvaiheet ja 
helpottaa asianomaisten toimijoiden 
pitkäjännitteistä suunnittelua.

Kansainvälisiä vertailuarvoja olisi 
käytettävä arvioinnin aikana (erityisesti 
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elinkaarikustannuksia arvioitaessa) sekä 
vaatimuksia asetettaessa.
Määriteltäessä vaatimustason asettamiseen 
käytettäviä menetelmiä 
"palvelusuunnittelun" (toiminnallinen ja 
järjestelmäajattelu) on oltava osa 
vertailuarvojen luomista 
"tuotesuunnittelun" rinnalla.

Or. en

Perustelu

Energian ja materiaalien läpikulkua voitaisiin vähentää huomattavasti monilla tuotealoilla, 
jos kuluttajatuotteet muutettaisiin palveluiksi. Tästä on monia esimerkkejä, kuten 
televisiopalvelujen tai pesupalvelujen vuokraaminen sen sijaan, että ostetaan 
televisiovastaanotin ja/tai pesukone, tai puhelinvastaajan korvaaminen vastaajapalvelulla. 
Tällaisia palveluja järjestämällä vähennetään materiaalien käyttöä ja annetaan tuottajille 
kannustin luoda tuotteita, jotka käyttävät tehokkaasti energiaa ja joita on helppo ylläpitää tai 
parantaa pitkällä aikavälillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 35
JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

13 a) Eräät maat, kuten Japani, ovat 
ottaneet käyttöön kunnianhimoisia 
menetelmiä asettaa ekologisen 
suunnittelun energiatehokkuutta koskevia 
vaatimuksia. Varmistaakseen 
eurooppalaisten valmistajien kilpailukyvyn 
tulevaisuudessa komission olisi harkittava 
tällaisia aloitteita huolellisesti asettaessaan 
yksittäisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä erityisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21 palautetaan.



AM\557898FI.doc 9/77 PE 353.671v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 36
JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

13 a) Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
perustamissopimuksen mukaisesti 
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskevia tiukempia 
vaatimuksia ympäristönsuojelun, 
kansanterveyden ja energian 
toimitusvarmuuden korkean tason 
saavuttamiseksi. Kaikkiin tällaisiin 
kansallisiin toimenpiteisiin sovelletaan 
direktiiviä 98/34/EY.
Jos jäsenvaltio pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön energiaa käyttävien tuotteiden 
ekologista suunnittelua koskevia tiukempia 
vaatimuksia, olisi pyrittävä varmistamaan, 
että kyseiset vaatimukset eivät ole 
ristiriidassa unionin tasolla päätettyjen 
ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 61 ja yhteisen 
kannan johdanto-osan 20 kappaleeseen sekä Riesin tarkistukseen 17. Direktiivin 
pääasiallisena tavoitteena on ympäristösuojelu. Jäsenvaltioilla olisi siten oltava mahdollisuus 
täydentää tämän direktiivin vaatimuksia ottaakseen huomioon vallitsevat erityisolosuhteet 
(esim. ilmastoerot, Kioton vaatimukset, ekologiset erityisolosuhteet). Esimerkkejä 
direktiiveistä, joissa 95 artiklaa on täydennetty tiukemmilla kansallisilla määräyksillä, ovat 
direktiivi 90/314, 93/13, 01/95 ja 94/62.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

14) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 

14) Olisi harkittava vaihtoehtoisia 
toimintatapoja, kuten toimialan 
itsesääntelyä, jos tällaisella toiminnalla 
voidaan todennäköisesti saavuttaa asetetut 
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saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Lainsäädäntötoimia voidaan 
tarvita, jos markkinavoimat eivät kehity 
oikeaan suuntaan tai riittävän nopeasti.

tavoitteet nopeammin tai vähemmin 
kustannuksin kuin pakollisilla vaatimuksilla. 
Nykyiseen tai ehdotettuun itsesääntelyyn 
olisi kohdistettava samanlaisia 
riippumattomia analyyseja, sidosryhmien 
toteuttamaa tarkastelua ja seurantaa kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin.
Lainsäädäntötoimia tarvitaan, jos markkinat 
eivät kehity oikeaan suuntaan tai riittävän 
nopeasti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 22.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

14) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Lainsäädäntötoimia voidaan 
tarvita, jos markkinavoimat eivät kehity 
oikeaan suuntaan tai riittävän nopeasti.

14) Olisi harkittava vaihtoehtoisia 
toimintatapoja, kuten toimialan 
itsesääntelyä, jos tällaisella toiminnalla 
voidaan todennäköisesti saavuttaa asetetut 
tavoitteet nopeammin tai vähemmin 
kustannuksin kuin pakollisilla vaatimuksilla. 
Nykyiseen tai ehdotettuun itsesääntelyyn 
olisi kohdistettava samanlaisia 
riippumattomia analyyseja, sidosryhmien 
toteuttamaa tarkastelua ja seurantaa kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin.
Lainsäädäntötoimia tarvitaan, jos markkinat 
eivät kehity oikeaan suuntaan tai riittävän 
nopeasti.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

14) Ensisijainen asema olisi annettava 
vaihtoehtoisille toimintatavoille, kuten 
toimialan itsesääntelylle, jos tällaisella 
toiminnalla voidaan todennäköisesti 
saavuttaa asetetut tavoitteet nopeammin tai 
vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla. Lainsäädäntötoimia voidaan 
tarvita, jos markkinavoimat eivät kehity 
oikeaan suuntaan tai riittävän nopeasti.

14) Olisi harkittava vaihtoehtoisia 
toimintatapoja, kuten toimialan 
itsesääntelyä, jos tällaisella toiminnalla 
voidaan todennäköisesti saavuttaa asetetut 
tavoitteet nopeammin tai vähemmin 
kustannuksin kuin pakollisilla vaatimuksilla. 
Nykyiseen tai ehdotettuun itsesääntelyyn 
olisi kohdistettava samanlaisia 
riippumattomia analyyseja, sidosryhmien 
toteuttamaa tarkastelua ja seurantaa kuin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin.
Lainsäädäntötoimia tarvitaan, jos markkinat 
eivät kehity oikeaan suuntaan tai riittävän 
nopeasti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

15) Itsesääntelyllä, johon kuuluvat 
vapaaehtoiset sopimukset toimialan 
tarjoamina yksipuolisina sitoumuksina, 
voidaan saavuttaa nopeaa edistymistä 
pikaisen ja kustannustehokkaan 
täytäntöönpanon myötä ja sillä 
mahdollistetaan joustava ja asianmukainen 
mukautuminen teknisiin vaihtoehtoihin ja 
markkinoiden suuntauksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

20) Valmistellessaan 
täytäntöönpanotoimenpiteitä komission olisi 

20) Valmistellessaan 
täytäntöönpanotoimenpiteitä komission olisi 
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otettava myös asianmukaisesti huomioon 
voimassa oleva kansallinen 
ympäristölainsäädäntö, erityisesti 
myrkyllisiä aineita koskeva lainsäädäntö, 
jonka säilyttämistä jäsenvaltiot ovat 
ilmoittaneet haluavansa, siten, ettei 
olemassa olevaa perusteltua suojelun tasoa 
lasketa jäsenvaltioissa.

otettava myös asianmukaisesti huomioon 
voimassa oleva kansallinen 
ympäristölainsäädäntö, erityisesti 
myrkyllisiä aineita koskeva lainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4–9 alakohdassa määrätään ehdoista tiukemman 
kansallisen lainsäädännön soveltamiselle tai käyttöön ottamiselle. Toissijaiset säädökset eivät 
voi kumota primaarioikeutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

25) Eräs yhdenmukaistettujen standardien 
tärkeimmistä tehtävistä olisi oltava tämän 
direktiivin nojalla hyväksyttyjä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä soveltavien 
valmistajien auttaminen. Tällaiset standardit 
voivat olla olennaisen tärkeitä mittaus- ja 
testausmenetelmien vahvistamisessa. 
Yleisten ekologisen suunnittelun 
vaatimusten osalta yhdenmukaistetut 
standardit voivat ohjata osaltaan 
merkittävästi valmistajia laatimaan 
tuotteensa ekologisen profiilin 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti. Näissä 
standardeissa olisi selkeästi osoitettava 
niiden lausekkeiden ja kyseessä olevien 
vaatimusten välinen suhde. 
Yhdenmukaistettujen standardien 
tarkoituksena ei saisi olla rajojen 
asettaminen ympäristönäkökohdille.

25) Eräs yhdenmukaistettujen standardien 
tärkeimmistä tehtävistä olisi oltava tämän 
direktiivin nojalla hyväksyttyjä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä soveltavien 
valmistajien auttaminen. Tällaiset standardit 
voivat olla olennaisen tärkeitä mittaus- ja 
testausmenetelmien vahvistamisessa. 
Yleisten ekologisen suunnittelun 
vaatimusten osalta yhdenmukaistettuja 
standardeja olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun vertailuarvot on asetettu. 
Näissä standardeissa olisi selkeästi 
osoitettava niiden lausekkeiden ja kyseessä 
olevien vaatimusten välinen suhde. 
Yhdenmukaistettuja standardeja ei saa 
käyttää ympäristönsuojelullisen tason tai 
ympäristönäkökohtia koskevien 
vaatimusten tavoitetason määrittelemiseen 
(esimerkiksi raja-arvoja asettamalla).

Or. en
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Perustelu

Ei pitäisi edellyttää tai sallia sitä, että yhdenmukaistetut standardit määräävät 
ympäristönsuojelullisesta tasosta tai tavoitteesta tai niiden muutoksesta, joihin pyrittiin 
täytäntöönpanotoimenpiteessä asetetuilla vaatimuksilla. Raja-arvot yksistään eivät määrittele 
ympäristönsuojelullista tasoa. Aihe on laajempi. Täytäntöönpanotoimenpiteessä määritellyn 
vaatimuksen mahdolliseen ympäristönsuojelulliseen tasoon voidaan puuttua standardien 
asettamisen yhteydessä myös esimerkiksi valitsemalla tietty mittaustekniikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)

28 a) Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan 
määräyksiä olisi sen voimaantulon jälkeen 
sovellettava tähän direktiiviin. 
Perustuslaista tehdyn sopimuksen tultua 
voimaan täytäntöönpanotoimenpiteen olisi 
astuttava voimaan suunnitellun mukaisesti, 
ellei Euroopan parlamentti jäsentensä 
enemmistöllä ole vastustanut sitä tietyn 
määräajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin tarkistus 30 uudelleen muotoiltuna. Tämä liittyy energiaa käyttäviä 
tuotteita koskevan muutetun ehdotuksen 19 artiklaan; on tärkeää luoda 
"takaisinkutsumekanismi", jotta voidaan valvoa säädösvallan siirtämistä perinteisestä 
yhteispäätöksellä tehtävästä lainsäädäntöprosessista komission komitologiamenettelyihin. 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdassa sanotaan seuraavasti: "–
Euroopan parlamentti tai ministerineuvosto voi päättää säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
– säädösvallan siirron nojalla annettu asetus voi tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai ministerineuvosto ei vastusta sitä eurooppalaissa tai -puitelaissa asetetun 
määräajan kuluessa".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)

28 a) Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan 
määräyksiä olisi sen voimaantulon jälkeen 
sovellettava tähän direktiiviin. 
Perustuslaista tehdyn sopimuksen tultua 
voimaan täytäntöönpanotoimenpiteen olisi 
astuttava voimaan suunnitellun mukaisesti, 
ellei Euroopan parlamentti jäsentensä 
enemmistöllä ole vastustanut sitä tietyn 
määräajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin tarkistus 30 uudelleen muotoiltuna. Tämä liittyy energiaa käyttäviä 
tuotteita koskevan muutetun ehdotuksen 19 artiklaan; on tärkeää luoda 
"takaisinkutsumekanismi", jotta voidaan valvoa säädösvallan siirtämistä perinteisestä 
yhteispäätöksellä tehtävästä lainsäädäntöprosessista komission komitologiamenettelyihin. 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdassa sanotaan seuraavasti: "–
Euroopan parlamentti tai ministerineuvosto voi päättää säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
– säädösvallan siirron nojalla annettu asetus voi tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai ministerineuvosto ei vastusta sitä eurooppalaissa tai -puitelaissa asetetun 
määräajan kuluessa".

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 45
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Tässä direktiivissä säädetään energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteet, pitäen etusijalla 
energiatehokkuuden parantamista,
tavoitteena varmistaa tällaisten tuotteiden 
vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 31.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 46
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, 
valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa 
käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa siitä, että 
energiaa käyttävä tuote on tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen, kun tarkoituksena 
on tuotteen saattaminen markkinoille 
valmistajan omalla nimellä tai
tavaramerkillä tai hänen omaa käyttöään 
varten;

Or. en

Perustelu

Komission alun perin ehdottama valmistajan määritelmä, jota parlamentti ei ole muuttanut. 
Yhdessä maahantuojan määritelmän kanssa, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 47
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
energiaa käyttävien tuotteiden 
suunnittelusta ja valmistamisesta, kun 
tarkoituksena on kyseisten tuotteiden
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saattaminen markkinoille ja/tai sen
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

saattaminen yhteisön markkinoille ja/tai 
niiden käyttöönotto valmistajan omalla 
nimellä tai tavaramerkillä tai hänen omaa 
käyttöään varten. Mikäli ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettua valmistajaa tai 
yhteisöön sijoittautunutta valtuutettua 
edustajaa ei ole, valmistajaksi katsotaan 
luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa 
yhteisön markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. en

Perustelu

Nykyinen 'valmistajan' määritelmä on epätäydellinen ja saattaa aiheuttaa vapaamatkustusta. 
Tällä määritelmällä varmistetaan, että markkinavalvontaviranomaisilla on aina yhteisön 
sisällä kontaktitaho, joka vastaa siitä, että energiaa käyttävä tuote on direktiivin mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola ja Martin Callanan

Tarkistus 48
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelusta ja siitä, 
että se on tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli yhteisön alueella ei ole 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua 
valmistajaa tai valtuutettua edustajaa, 
valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. en
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Perustelu

Nykyisen teollistuneen maailman rakenteissa sama talouden toimija ei välttämättä vastaa 
tuotteen suunnittelusta, valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta. Näin ollen valmistajan 
nykyisen määritelmän avulla olisi vaikeaa tunnistaa "oikeudellisesti vastuussa olevaa 
osapuolta" sovellettaessa tulevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimuksia. Koska tuotteen 
suunnittelu on tämän direktiivin pääasiallinen kohde, olisi keskityttävä enemmän 
tuotantoprosessin suunnitteluvaiheeseen ja niihin osapuoliin, jotka ovat vastuussa tuotteen 
suunnittelusta. Valmistajan määritelmää onkin muutettava niin, että siinä yhdistyvät selvästi 
vastuu suunnittelusta ja tuotteen saattamisesta markkinoille.

Tarkistuksella pyritään selventämään yhteisessä kannassa esitettyä valmistajan määritelmää, 
ja se perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esitettyjen tarkistusten ajatuksille, 
joilla otettiin käyttöön maahantuojan ja maahantuojan vastuun määritelmät.

Tämän tarkistuksen merkitystä on tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 3 kohtaan ehdotettujen 
tarkistuksen kanssa, joilla selvennetään valmistajan velvollisuuksia silloin, kuin energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelu tehdään valmistajan organisaation ulkopuolella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 49
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelusta ja siitä, 
että se on tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli yhteisön alueella ei ole 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua 
valmistajaa tai valtuutettua edustajaa, 
valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään yhteisessä kannassa esitettyä valmistajan määritelmää, 
ja se perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esitettyjen tarkistusten ajatuksille, 
joilla otettiin käyttöön maahantuojan ja maahantuojan vastuun määritelmät.

Tämän tarkistuksen merkitystä on tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 3 kohtaan ehdotettujen 
tarkistuksen kanssa, joilla selvennetään valmistajan velvollisuuksia silloin, kuin energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelu tehdään valmistajan organisaation ulkopuolella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 50
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
energiaa käyttävien tuotteiden 
suunnittelusta ja tuotannosta ja siitä, että 
ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen yhtenäismarkkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa tai yhteisöön 
sijoittautunutta valtuutettua edustajaa ei 
ole, valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. sv

Perustelu

Tekstissä käytetty valmistajan määritelmä on epätäydellinen ja voi aiheuttaa 
vapaamatkustusta. Komission oppaassa "Uuteen lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan perustuvien direktiivien täytäntöönpano-opas" käytetään valmistajan 
määritelmää, jota pitäisi käyttää myös tässä direktiivissä, jotta markkinoita voidaan valvoa 
paremmin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 51
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
energiaa käyttävän tuotteen suunnittelusta 
ja valmistamisesta tarkoituksena sen 
saattaminen yhteisön markkinoille ja/tai 
käyttöönottaminen valmistajan omalla 
nimellä tai tavaramerkillä tai valmistajan 
omaa käyttöä varten. Mikäli ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettua valmistajaa tai 
yhteisöön sijoittautunutta valtuutettua 
edustajaa ei ole, valmistajaksi katsotaan 
luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa 
yhteisön markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. en

Perustelu

Nykyinen 'valmistajan' määritelmä on epätäydellinen ja saattaa aiheuttaa vapaamatkustusta.

Komission "Uuteen lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien 
direktiivien täytäntöönpano-oppaassa" on valmistajan määritelmä, jota pitäisi käyttää myös 
energiaa käyttäviä tuotteita koskevassa ehdotuksessa, jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
markkinoiden valvonta. Tämä määritelmä varmistaa sen, että 
markkinavalvontaviranomaisilla on aina yhteisön sisällä kontaktitaho, joka on vastuussa 
siitä, että energiaa käyttävä tuote on direktiivin mukainen. Sovittamalla energiaa käyttäviä 
tuotteita koskevassa ehdotuksessa oleva määritelmä yhteen edellä mainitussa komission 
oppaassa annetun määritelmän kanssa varmistettaisiin myös yhdenmukaisuus muun 
lainsäädännön kanssa, jota jo sovelletaan samoihin energiaa käyttäviin tuotteisiin, joihin 
mahdollisesti kohdistetaan täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Tarkistus täyttää Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämän kannan 
tavoitteet (ks. Euroopan parlamentin lopullisen mietinnön tarkistukset 36, 48 (1 a kohta), 
50 ja 70).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 52
2 ARTIKLAN 6 ALAKOHTA
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6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
energiaa käyttäviä tuotteita ja vastaa siitä, 
että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua valmistajaa ei ole, valmistajaksi 
katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, 
joka saattaa markkinoille ja/tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia energiaa käyttäviä tuotteita;

6) 'valmistajalla ' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka vastaa energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelusta ja siitä, 
että se on tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen, kun tarkoituksena on tuotteen 
saattaminen markkinoille ja/tai sen 
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai 
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä 
varten. Mikäli yhteisön alueella ei ole 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua 
valmistajaa tai valtuutettua edustajaa, 
valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä 
tuotteita;

Or. en

Perustelu

Nykyisen teollistuneen maailman rakenteissa sama talouden toimija ei välttämättä vastaa 
tuotteen suunnittelusta, valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta. Näin ollen valmistajan 
nykyisen määritelmän avulla olisi vaikeaa tunnistaa "oikeudellisesti vastuussa olevaa 
osapuolta" sovellettaessa tulevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimuksia. Koska tuotteen 
suunnittelu on tämän direktiivin pääasiallinen kohde, olisi keskityttävä enemmän 
tuotantoprosessin suunnitteluvaiheeseen ja niihin osapuoliin, jotka ovat vastuussa tuotteen 
suunnittelusta. Valmistajan määritelmää onkin muutettava niin, että siinä yhdistyvät selvästi 
vastuu suunnittelusta ja tuotteen saattamisesta markkinoille.

Tarkistuksella pyritään selventämään yhteisessä kannassa esitettyä valmistajan määritelmää, 
ja se perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esitettyjen tarkistusten ajatuksille, 
joilla otettiin käyttöön maahantuojan ja maahantuojan vastuun määritelmät.

Tämän tarkistuksen merkitystä on tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 3 kohtaan ehdotettujen 
tarkistuksen kanssa, joilla selvennetään valmistajan velvollisuuksia silloin, kuin energiaa 
käyttävän tuotteen suunnittelu tehdään valmistajan organisaation ulkopuolella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 53
2 ARTIKLAN 6 A ALAKOHTA (uusi)

6 a) 'maahantuojalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut 
yhteisöön ja joka ensimmäisenä saattaa 
energiaa käyttävän tuotteen markkinoille, 
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kun valmistaja ei ole sijoittautunut 
yhteisöön eikä valmistajalla ole 
valtuutettua edustajaa;

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää direktiiviin tämä määritelmä ja mainita maahantuojan 
velvoitteet direktiivissä kauttaaltaan, jotta vältetään EU:n ulkopuolissa maissa 
valmistettuihin energiaa käyttäviin tuotteisiin liittyvä "vapaamatkustusongelma" (eli se, että 
markkinoille saatetaan tuotteita, joiden ei tarvitse täyttää direktiivin mukaisia ekologista 
suunnittelua koskevia vaatimuksia). Uuden lähestymistavan hengessä maahantuojan olisi 
aina kyettävä esittämään valvontaviranomaiselle kopio tuotteen CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja teknisistä asiakirjoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 54
2 ARTIKLAN 18 A ALAKOHTA (uusi)

18 a) 'alhaisimmilla 
elinkaarikustannuksilla' ostohinnan sekä 
diskontattujen käyttökustannusten summaa 
energiaa käyttävän tuotteen todennäköisen 
käyttöiän aikana;

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 46.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 55
2 ARTIKLAN 19 A ALAKOHTA (uusi)

19 a) 'tuotteen ekologisen suunnittelun 
vertailuanalyysilla' parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan1 ottamista 
vertailukohdaksi tietyn 
ympäristönsuojelullisen näkökohdan 
suhteen. Siltä osin kuin on tarpeen, tässä 
kohdin on hyödynnettävä kansainvälisiä 



PE 353.671v02-00 22/77 AM\557898FI.doc

FI

vertailuanalyysejä (sekä asetettujen 
tehokkuuden vähimmäisvaatimusten että 
käytettyjen tietojen suhteen) – ennen 
kaikkea energiatehokkuuden ollessa 
kyseessä;
________________________

1 Sellaisena kuin sitä käytetään IPPC-
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44 muutettuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 56
2 ARTIKLAN 19 A ALAKOHTA (uusi)

19 a) 'tuotteen ekologisen suunnittelun 
vertailuanalyysilla' parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan1 ottamista 
vertailukohdaksi tietyn 
ympäristönsuojelullisen näkökohdan 
suhteen. Siltä osin kuin on tarpeen, tässä 
kohdin on hyödynnettävä kansainvälisiä 
vertailuanalyysejä (sekä asetettujen 
tehokkuuden kynnysarvojen että 
käytettyjen tietojen suhteen) – ennen 
kaikkea energiatehokkuuden ollessa 
kyseessä;
________________________

1 Sellaisena kuin sitä käytetään IPPC-
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin tarkistus 44, jotta voidaan määritellä 
vertailuanalyysi, jota käytetään sekä liitteen I osassa 3 että liitteen II osassa 1.

– Määritelmän selkeyttämiseksi 'huippuluokan (state of the art) ekologinen suunnittelu' on 
korvattu 'parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla' (BAT) (sellaisena kuin sitä käytetään 
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IPPC-direktiivissä). Käsitteellä 'state of the art' on erilaisia merkityksiä eri kielissä 
(Englannin kielessä se merkitsee parasta suoritusta, mutta muissa se voi merkitä keskiarvoa). 
Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) (sellaisena kuin sitä käytetään IPPC-direktiivissä) 
on aina yhteiskunnallisen ja taloudellisen toteutettavuuden tai turvallisuusmääräysten 
asettamien edellytysten rajoissa.

– Kansainväliseen parhaaseen käytäntöön ja parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
(BAT) perustuvan vertailuanalyysin olisi oltava selvästi määritelty.

Kansainvälisen vertailuanalyysin käyttöönottamisella on kaksi tavoitetta:

a) varmistaa, että EU:n tasolla määrätyt tehokkuuden kynnysarvot ovat vähintään yhtä 
kunnianhimoisia kuin olemassa olevat kansainväliset ja muiden valtioiden kynnysarvot;

b) varmistaa, että alhaisimman elinkaarikustannuksen määrittämisessä käytettävät arvot ja 
teknis-taloudellisen analyysin data ovat uskottavia. EU:n energiatekniikan teknillis-
taloudellisessa analyysissa käytettävän datan luotettavuuden varmistamiseksi komission ja 
asianosaisten toimijoiden on oltava tietoisia olemassa olevista kansainvälisistä tutkimuksista 
kaikkien tehokkaimman käytettävissä olevan tekniikan tehokkuudesta ja kustannuksista ja 
otettava ne huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 57
3 ARTIKLA

Markkinoille saattaminen ja/tai 
käyttöönotto

Markkinoiden seuranta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevat energiaa käyttävät tuotteet voidaan 
saattaa markkinoille ja/tai ottaa käyttöön 
ainoastaan, jos ne ovat kyseisten 
toimenpiteiden mukaiset ja jos niissä on 
CE-merkintä 4 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
täytäntöönpanotoimenpiteiden tai 
13 a artiklassa tarkoitettujen 
vapaaehtoisten sopimusten kohteena olevat 
energiaa käyttävät tuotteet voidaan saattaa 
markkinoille ja ottaa käyttöön ainoastaan, 
jos ne ovat kyseisten toimenpiteiden
mukaisia.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
markkinoiden valvonnasta vastaavat 
viranomaiset. Niiden on huolehdittava siitä, 
että näillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja että ne käyttävät sitä 
toteuttaakseen tämän direktiivin nojalla 
niiden tehtäviin kuuluvia aiheellisia 
toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä toimivaltaisten viranomaisten 

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat 
viranomaiset. Niiden on huolehdittava siitä, 
että näillä viranomaisilla on riittävä 
toimivalta ja että ne käyttävät sitä 
toteuttaakseen tämän direktiivin nojalla 
niiden tehtäviin kuuluvia aiheellisia 
toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä toimivaltaisten viranomaisten 
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tehtävät, valtuudet ja organisaatiota koskevat 
järjestelyt siten, että näillä viranomaisilla on 
oikeus:

tehtävät, valtuudet ja organisaatiota koskevat 
järjestelyt siten, että näillä viranomaisilla on 
oikeus:

i) järjestää riittävästi asianmukaisia energiaa 
käyttävien tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta koskevia 
tarkastuksia ja velvoittaa valmistaja tai 
tämän valtuutettu edustaja vetämään 
6 artiklan mukaisesti markkinoilta energiaa 
käyttävät tuotteet, jotka eivät vastaa 
vaatimuksia;

i) järjestää energiaa käyttävien tuotteiden 
markkinoille saattamisen jälkeenkin
riittävästi kyseisten tuotteiden asianmukaisia 
vaatimustenmukaisuutta koskevia 
tarkastuksia ja velvoittaa valmistaja tai 
maahantuoja vetämään markkinoilta 
tuotteet, jotka eivät vastaa vaatimuksia;

ii) vaatia asianosaisilta kaikki tarvittavat 
tiedot täytäntöönpanotoimenpiteissä 
eritellyllä tavalla;

ii) vaatia asianosaisia toimittamaan kaikki 
tarvittavat tiedot 
täytäntöönpanotoimenpiteissä tai 
vapaaehtoisissa sopimuksissa eritellyllä 
tavalla;

iii) ottaa näytteitä tuotteista ja suorittaa 
niiden vaatimustenmukaisuustarkastuksia.

iii) ottaa näytteitä tuotteista ja suorittaa 
niiden vaatimustenmukaisuustarkastuksia.

3. Jäsenvaltioiden on tiedotettava
komissiolle markkinoiden valvonnan 
tuloksista ja tarpeen vaatiessa komissio 
toimittaa kyseiset tiedot muille 
jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
komissiolle, ja tarpeen vaatiessa komissio 
toimittaa kyseiset tiedot muille 
jäsenvaltioille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat ja muut asianomaiset tahot voivat 
tehdä tuotteiden vaatimustenmukaisuutta 
koskevia huomautuksia toimivaltaisille 
viranomaisille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat ja muut asianomaiset tahot voivat 
tehdä tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja 
valvontatoimia koskevia kanteluja
toimivaltaisille viranomaisille. 
Jäsenvaltioiden on tiedotettava aktiivisesti 
kuluttajille ja muille asianomaisille tahoille 
tähän tarkoitukseen vahvistetuista 
menettelyistä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 58
5 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jäsenvaltiot eivät saa niihin liitteessä I 
olevassa 1 osassa tarkoitettuihin energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologisen 
suunnittelun parametreihin, joiden osalta 
sovellettavassa 
täytäntöönpanotoimenpiteessä ei edellytetä 
ekologisen suunnittelun vaatimusta, 
liittyviin ekologisen suunnittelun 
vaatimuksiin liittyvillä perusteilla kieltää, 
rajoittaa tai haitata sellaisen energiaa 
käyttävän tuotteen markkinoille saattamista 
ja/tai käyttöönottoa alueellaan, jossa on 
CE-merkintä 4 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi 5 artiklan 2 kohta ei täytä vaatimuksia, koska siinä esitetään ajatus 
täytäntöönpanotoimenpiteestä, jonka mukaan ekologisen suunnittelun vaatimukset eivät ole 
tarpeen. Tämä toimii tarkoitustaan vastaan, koska se rohkaisee teollisuutta olemaan 
parantamatta tuotteidensa suorituskykyä, koska "vaatimukset eivät ole tarpeen". Tämä olisi 
este innovaatioille, ja on hyvin epätavallista todeta säädöksessä, että suoritusta ei edellytetä. 
Se myös tosiasiallisesti rajoittaisi asiaa koskevien kansallisten vaatimusten asettamista, 
vaikka niitä ei säännellä EU:n tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 59
6 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos energiaa käyttävässä tuotteessa, 
joka ei ole kaikkien sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen asianomaisten 
vaatimusten mukainen, on CE-merkintä, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarpeellisiin toimiin CE-merkinnän 
kiinnittänyttä valmistajaa tai valmistajan 
valtuutettua edustajaa tai tuotteen yhteisön 
markkinoille saattanutta maahantuojaa 
vastaan ja ilmoitettava asiasta komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille.

Or. en
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Perustelu

Esitetään uudelleen alkuperäisen ehdotuksen 6 kohta parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
muuttamassa muodossa (tarkistus 50). Petoksia on torjuttava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 60
6 ARTIKLAN 6 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltiot ja komissio tiedottavat 
julkisesti vahvistetusta vaatimusten 
vastaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 50. Paljastusmenettely ("name and shame") voi auttaa 
torjumaan petoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 61
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A JA 1 B ALAKOHTA (uusi)

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyssä on myös osoitettava, 
että valmistajat esittävät 
ympäristönsuojelullista tasoa koskevat 
ilmoitukset asiaankuuluville viranomaisille 
täytäntöönpanosäädöksessä esitettyjen 
ekologisen suunnittelun vaatimusten 
mukaisesti. Tiedot on käsiteltävä 
keskitetysti, ja ne on asetettava yleisön 
sataville ja asiantuntijoiden 
tarkasteltavaksi helppokäyttöisessä 
muodossa.
Tätä varten täytäntöönpanosäädöksessä on 
täsmennettävä vakiomalliset 
ilmoituslomakkeet asiaankuuluvia tietoja 
varten ja jäsenvaltioiden on nimettävä 
tietojen vastaanottamisesta kansallisella 
ja/tai yhteisön tasolla vastuussa olevat 
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elimet.

Or. en

Perustelu

Palautetaan kohdat, joissa vahvistetaan direktiivin tiedonvaihtotehtävää. Esitetään uudelleen 
vanha EP:n tarkistus 75, johon on lisätty joitakin parannuksia samaa aihetta käsittelevistä 
EP:n tarkistuksista 55 ja 76. Tarkistuksella pannaan täytäntöön neuvoston yhteisen kannan 
johdanto-osan 22 kappale: "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."

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 62
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 JA 3 ALAKOHTA

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaja on organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaneella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää osoittaa vaatimus ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä (johon sisältyy 
suunnittelutoiminto) suoraan valmistajalle (joka vastaa myös tuotteen suunnittelusta). Jos 
energiaa käyttävän tuotteen suunnittelijalta vaaditaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmää 
mutta liitteessä V luetellut varsinaiset ympäristönsuojelulliset vaatimukset kohdistetaan 
valmistajaan, on vaikea yksilöidä juridisessa vastuussa oleva taho, mikä mahdollistaa 
vapaamatkustuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 63
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 JA 3 ALAKOHTA

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaja on organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaneella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää osoittaa vaatimus ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä (johon sisältyy 
suunnittelutoiminto) suoraan valmistajalle (joka vastaa myös tuotteen suunnittelusta). Jos 



AM\557898FI.doc 29/77 PE 353.671v02-00

FI

energiaa käyttävän tuotteen suunnittelijalta vaaditaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmää 
mutta liitteessä V luetellut varsinaiset ympäristönsuojelulliset vaatimukset kohdistetaan 
valmistajaan, on vaikea yksilöidä juridisessa vastuussa oleva taho, mikä mahdollistaa 
vapaamatkustuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 64
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 
joko liitteessä IV säädetty sisäinen 
suunnittelun valvonta tai liitteessä V 
säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua ja oikeassa 
suhteessa riskiin, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely on valittava 
asiaankuuluvien moduulien joukosta, 
sellaisina kuin ne kuvataan päätöksessä 
93/465/ETY.

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 
tarvittaessa joko liitteessä IV säädetty 
sisäinen suunnittelun valvonta tai liitteessä 
V säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua ja oikeassa 
suhteessa riskiin, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely on valittava 
asiaankuuluvien moduulien joukosta, 
sellaisina kuin ne kuvataan päätöksessä
93/465/ETY.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaja on organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistaneella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
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liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä voivat käyttää ainoastaan valmistajat, jotka ovat 
vastuussa suunnittelutoiminnosta.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien käyttö on toinen direktiivissä ehdotetuista kahdesta 
vaatimustenmukaisuuden arviointitavasta. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien 
asianmukaisen käytön ja markkinoiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi on olennaisen 
tärkeää taata, että valmistajat ovat rekisteröityneet hallintajärjestelmään ja 
suunnittelutoiminto kuuluu rekisteröinnin piiriin.

On tärkeää osoittaa vaatimus ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä (johon sisältyy 
suunnittelutoiminto) suoraan valmistajalle (joka vastaa myös tuotteen suunnittelusta). Jos 
energiaa käyttävän tuotteen suunnittelijalta vaaditaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmää 
mutta liitteessä V luetellut varsinaiset ympäristönsuojelulliset vaatimukset kohdistetaan 
valmistajaan, on vaikea yksilöidä juridisessa vastuussa oleva taho, mikä mahdollistaa 
vapaamatkustuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 65
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 
joko liitteessä IV säädetty sisäinen 
suunnittelun valvonta tai liitteessä V 
säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua ja oikeassa 
suhteessa riskiin, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely on valittava 
asiaankuuluvien moduulien joukosta, 
sellaisina kuin ne kuvataan päätöksessä 
93/465/ETY.

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 
joko liitteessä IV säädetty sisäinen 
suunnittelun valvonta tai liitteessä V 
säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua,
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 
voi sisältää ilmoitetun laitoksen tekemän 
EY-tyyppitarkastuksen, jota seuraa
päätöksessä 93/465/ETY kuvattu 
asiaankuuluva moduuli.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
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auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, siten että liitteessä IV 
olevien 2 ja 3 osan vaatimukset täyttyvät, 
tämän organisaation hallintajärjestelmän 
oletetaan olevan tämän direktiivin liitteen V 
vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto, siten että 
liitteessä IV olevien 2 ja 3 osan vaatimukset 
täyttyvät, ja joka pannaan täytäntöön 
yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, 
joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tämän 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 51 ja 75. Tarkistuksen 
ensimmäinen osa antaa mahdollisuuden käyttää moduulia B (EY-tyyppitarkastus) 
tapauksissa, joissa se on perusteltua liitteessä 7 olevan 6 kohdan mukaan. Tässä kuvattu 
hallintajärjestelmä ei riitä takaamaan, että tuotteet täyttävät vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin vaatimukset. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ei ole tae 
ympäristönäkökohtien paremmasta huomioon ottamisesta vaan sillä pikemminkin 
varmistetaan järjestäytynyt lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 66
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt on täsmennettävä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä, ja niissä on 
annettava valmistajille mahdollisuus valita 
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joko liitteessä IV säädetty sisäinen 
suunnittelun valvonta tai liitteessä V 
säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua ja oikeassa 
suhteessa riskiin, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely on valittava 
asiaankuuluvien moduulien joukosta, 
sellaisina kuin ne kuvataan päätöksessä 
93/465/ETY.

joko liitteessä IV säädetty sisäinen 
suunnittelun valvonta tai liitteessä V 
säädetty hallintajärjestelmä. Jos se on 
asianmukaisesti perusteltua, 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 
voi sisältää ilmoitetun laitoksen tekemän 
EY-tyyppitarkastuksen, jota seuraa
päätöksessä 93/465/ETY kuvattu 
asiaankuuluva tuotantovaiheen moduuli.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos 
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
suunnitellut organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisesti 
rekisteröity organisaatio ja jos (liitteessä V 
olevan 3 osan kuvausta vastaava)
suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin, tämän organisaation 
hallintajärjestelmän oletetaan olevan tämän 
direktiivin liitteen V vaatimusten mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
suunnitelleella organisaatiolla on 
hallintajärjestelmä, johon sisältyy 
(liitteessä V olevan 3 osan kuvausta 
vastaava) ekologinen 
tuotesuunnittelutoiminto ja joka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tämän hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteessä V olevien vastaavien vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

1) Tarkistuksella selvennetään mahdollisuutta käyttää moduulia B (EY-tyyppitarkastus), 
mikä olisi kompromissi EP:n tarkistuksen 51 (moduuli B oletusarvona) alkuperäisen 
tarkoituksen ja neuvoston yhteisen kannan välillä. Moduulin käyttö olisi perusteltava 
asianmukaisesti, ja olisi vahvistettava erityiset kriteerit "asianmukaiselle perustelulle" 
(ks. jäljempänä tarkistus liitteeseen VII). Uudessa tekstissä myös vältetään komission 
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ehdotukseen ja neuvoston yhteiseen kantaan sisältyviä sanoja "ja oikeassa suhteessa 
riskiin", jotka ovat riittämättömät, koska emme puhu turvallisuudesta vaan 
ympäristöstä.

2) Ympäristöalan hallintajärjestelmät (EMAS-järjestelmät tai muut) eivät sovellu 
riittävän hyvin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Säännöksessä, jonka 
mukaan EMAS-rekisteröidyn organisaation hallintajärjestelmän oletetaan olevan 
liitteen V vaatimusten mukainen, edellyttäen että "suunnittelutoiminto sisältyy tämän 
rekisteröinnin piiriin", ei ole järkeä, sillä säännöksen merkitys ei ole selvä. 
Suunnittelutoimintoa ei määritellä, ja se voidaan tulkita monella eri tavalla. Siinä 
olisi järkeä vain, jos kaikki liitteen IV energiaa käyttävien tuotteiden vaatimukset 
(sisäinen suunnittelutoiminto) sisältyisivät hallintajärjestelmään. Siksi vaihtoehtona 
liitettä V ja muita ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä koskevien viittausten 
poistamiselle pitäisi edellyttää, että hyväksytyt hallintajärjestelmät kattavat ekologisen 
suunnittelun kriittiset osa-alueet, jotka on määritelty liitteessä V olevassa 3 osassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola ja Martin Callanan

Tarkistus 67
7 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden 
kohteena olevan energiaa käyttävä tuote 
suunnitellaan valmistajan organisaation 
ulkopuolella, valmistajalla on velvollisuus 
varmistaa, että sovellettavan 
täytäntöönpanosäädöksen vaatimukset 
täyttyvät ja tekniset tiedot ovat valmistajan 
saatavilla, kun energiaa käyttävä tuote 
saatetaan markkinoille.

Or. en

Perustelu

Jos energiaa käyttävä tuote suunnitellaan valmistajan organisaatiossa, valmistaja pystyy 
valvomaan tuotantoa ja sitä, että tekniset asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteen olevan 
täytäntöönpanosäädöksen oikeudellisten vaatimusten mukainen, ovat saatavilla yhteisössä.

Niissä tapauksissa, joissa tuotteen varsinainen suunnittelija ei kuulu valmistajan 
organisaatioon eikä ole sijoittautunut yhteisöön (jolloin sitä ei sido yhteisön lainsäädäntö), 
tuotteen EU:n markkinoille saattavan osapuolen vastuulla on oltava sen varmistaminen, että 
tuote suunnitellaan asiaankuuluvan täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.

Tarkistus vastaa komission alun perin esittämää kantaa, jota parlamentti tuki ensimmäisessä 
käsittelyssä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 68
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton 
jälkeen valmistajan tai sen valtuutetun 
edustajan on pidettävä asianomaiset 
suoritettuun vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla 
jäsenvaltioiden suorittamaa tarkastusta 
varten kymmenen vuoden ajan viimeisen 
kyseisen energiaa käyttävän tuotteen 
valmistamisesta.

3. Täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton 
jälkeen valmistajan tai sen valtuutetun 
edustajan on pidettävä asianomaiset 
suoritettuun vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla 
jäsenvaltioiden suorittamaa tarkastusta 
varten kymmenen vuoden ajan viimeisen 
kyseisen energiaa käyttävän tuotteen 
valmistamisesta.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden 
kohteena olevan energiaa käyttävä tuote 
suunnitellaan valmistajan organisaation 
ulkopuolella, valmistajalla on velvollisuus 
varmistaa, että sovellettavan 
täytäntöönpanosäädöksen vaatimukset 
täyttyvät ja tekniset tiedot ovat valmistajan 
saatavilla, kun energiaa käyttävä tuote 
saatetaan markkinoille.

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta, ja 
niiden on oltava valmistajan saatavilla 
yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tilanteissa, joissa tuotteen varsinainen suunnittelija ei kuulu valmistajan organisaatioon eikä 
ole sijoittautunut yhteisöön (jolloin sitä ei sido yhteisön lainsäädäntö), tuotteen EU:n 
markkinoille saattavan osapuolen vastuulla on oltava sen varmistaminen, että tuote 
suunnitellaan asiaankuuluvan täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.

Tarkistus vastaa komission alun perin esittämää kantaa, jota parlamentti tuki ensimmäisessä 
käsittelyssä. Lisäksi asiakirjojen on tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi oltava 
saatavilla yhteisössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 69
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton 
jälkeen valmistajan tai sen valtuutetun 
edustajan on pidettävä asianomaiset 
suoritettuun vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla 
jäsenvaltioiden suorittamaa tarkastusta 
varten kymmenen vuoden ajan viimeisen 
kyseisen energiaa käyttävän tuotteen 
valmistamisesta.

3. Täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton 
jälkeen valmistajan tai sen valtuutetun 
edustajan on pidettävä asianomaiset 
suoritettuun vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla 
jäsenvaltioiden suorittamaa tarkastusta 
varten kymmenen vuoden ajan viimeisen 
kyseisen energiaa käyttävän tuotteen 
valmistamisesta.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteiden 
kohteena olevan energiaa käyttävä tuote 
suunnitellaan valmistajan organisaation 
ulkopuolella, valmistajalla on velvollisuus 
varmistaa, että sovellettavan 
täytäntöönpanosäädöksen vaatimukset 
täyttyvät ja tekniset tiedot ovat valmistajan 
saatavilla, kun energiaa käyttävä tuote 
saatetaan markkinoille.

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta, ja 
niiden on oltava valmistajan saatavilla 
yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Jos energiaa käyttävä tuote suunnitellaan valmistajan organisaatiossa, valmistaja pystyy 
valvomaan tuotantoa ja sitä, että tekniset tiedot, joilla osoitetaan tuotteen olevan 
täytäntöönpanosäädöksen oikeudellisten vaatimusten mukainen, ovat saatavilla yhteisössä.

Niissä tapauksissa, joissa tuotteen varsinainen suunnittelija ei kuulu valmistajan 
organisaatioon eikä ole sijoittautunut yhteisöön (jolloin sitä ei sido yhteisön lainsäädäntö), 
tuotteen EU:n markkinoille saattavan osapuolen vastuulla on oltava sen varmistaminen, että 
tuote suunnitellaan asiaankuuluvan täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti. Tarkistus vastaa 
komission alun perin esittämää kantaa, jota parlamentti tuki ensimmäisessä käsittelyssä.
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Jotta markkinoiden valvonnasta vastaavat viranomaiset voivat hoitaa markkinoiden 
valvonnan tehokkaasti, niille on annettava mahdollisuus tarkistaa energiaa käyttävän tuotteen 
tekniset asiakirjat, jos se on aiheellista tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Jotta 
varmistetaan asiakirjojen olevan helposti saatavilla valvontaviranomaisten niin vaatiessa, 
niiden pitäisi olla valmistajan saatavilla yhteisössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 70
7 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Asianomaisten asiakirjojen on oltava 
saatavilla kymmenen päivän kuluessa 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
esittämän pyynnön vastaanottamisesta, ja 
niiden on oltava valmistajan saatavilla 
yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Jotta markkinoiden valvonnasta vastaavat viranomaiset voivat hoitaa markkinoiden 
valvonnan tehokkaasti, niille on annettava mahdollisuus tarkistaa energiaa käyttävän tuotteen 
tekniset asiakirjat, jos se on aiheellista tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Jotta 
varmistetaan asiakirjojen olevan helposti saatavilla valvontaviranomaisten niin vaatiessa, 
niiden pitäisi olla valmistajan saatavilla yhteisössä. Näin (direktiivin määritelmän mukainen) 
valmistaja saa asiakirjat, kun tuote saatetaan markkinoille. Tämä hillitsee vapaamatkustusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 71
7 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut 
yhteisöön eikä sillä ole valtuutettua 
edustajaa, maahantuojalla on velvollisuus 
varmistaa, että markkinoille saatettava tai 
käyttöön otettava energiaa käyttävä tuote 
on tämän direktiivin ja sovellettavan 
täytäntöönpanosäädöksen mukainen, tai 
tarvittaessa lopettaa direktiivin rikkominen. 
Maahantuojalla olisi myös oltava 
velvollisuus säilyttää 
vaatimustenmukaisuudesta annettava 
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vakuutus ja tekniset asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Jos valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, on välttämätöntä 
varmistaa, että tuotetta maahantuova kauppayhtiö saa kolmanteen maahan sijoittautuneelta 
valmistajalta asiaankuuluvat tiedot, jotta valvontaviranomaiset voivat valvoa markkinoita 
asianmukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 72
8 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi tämän direktiivin mukaisesti 
komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, 
että muut ympäristömerkit täyttävät yhteisön 
ympäristömerkkiä vastaavat vaatimukset 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla. 
Energiaa käyttävien tuotteiden, joille on 
myönnetty tällainen muu ympäristömerkki,
on katsottava olevan sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen ekologista 
suunnittelua koskevien vaatimusten 
mukaisia, jos tämä ympäristömerkki täyttää 
kyseiset vaatimukset.

4. Vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi tämän direktiivin mukaisesti 
komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja
kuulemisfoorumia kuultuaan päättää, että 
muut ympäristömerkit täyttävät yhteisön 
ympäristömerkkiä vastaavat vaatimukset 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla. 
Energiaa käyttävien tuotteiden, joille on 
myönnetty tällainen muu ympäristömerkki,
on katsottava olevan sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen ekologista 
suunnittelua koskevien vaatimusten 
mukaisia, jos tämä ympäristömerkki täyttää 
kyseiset vaatimukset.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, ja se on 
nimenomaisesti mainittava 
täytäntöönpanotoimenpiteessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan taata avoin prosessi, jotta markkinoiden valvonta olisi 
asianmukaista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 73
8 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi tämän direktiivin mukaisesti 
komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, 
että muut ympäristömerkit täyttävät yhteisön 
ympäristömerkkiä vastaavat vaatimukset 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla. 
Energiaa käyttävien tuotteiden, joille on 
myönnetty tällainen muu ympäristömerkki,
on katsottava olevan sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen ekologista 
suunnittelua koskevien vaatimusten 
mukaisia, jos tämä ympäristömerkki täyttää 
kyseiset vaatimukset.

4. Vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi tämän direktiivin mukaisesti 
komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, 
että muut ympäristömerkit täyttävät yhteisön 
ympäristömerkkiä vastaavat vaatimukset 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla, 
edellyttäen että kukin näistä muista 
merkeistä on hyväksytty koko Euroopan 
unionin alueella. Energiaa käyttävien 
tuotteiden, joille on myönnetty tällainen muu 
ympäristömerkki, on katsottava olevan 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten mukaisia, jos tämä 
ympäristömerkki täyttää kyseiset 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että vaatimustenmukaisuusolettaman toteuttamiseen soveltuvat 
muut ympäristömerkit kuin yhteisön merkki ovat käytössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 74
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan varmistettava asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttaminen, jotta 
asianomaisia osapuolia voidaan kuulla 
kansallisella tasolla yhdenmukaistettujen 
standardien valmistelusta ja seurannasta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen, jotta asianomaisia osapuolia 
voidaan kuulla kansallisella tasolla 
yhdenmukaistettujen standardien 
valmistelusta ja seurannasta. Tähän tulee 
sisältyä aktiivinen tuki ja rahoitus, jotka 
annetaan kansallisella tasolla ja unionin 
tasolla sidosryhminä osallistuville 
asianomaisille eturyhmille, ennen kaikkea 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille.
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Or. en

Perustelu

Alkuperäinen EP:n tarkistus 53 ensimmäisestä käsittelystä. Jos tuetaan laajaa turvautumista 
standardointiin, standardien käytön takeet olisi vahvistettava yhteispäätösmenettelyssä. Tätä 
varten olisi otettava huomioon kolme keskeistä vaihetta:

1) standardointielimen toimeksiannon kehittäminen (siitä olisi käytävä selvästi ja 
asianmukaisesti ilmi täytäntöönpanotoimenpiteen mukaisten vaatimusten tarkoitus)

2) kansalaisyhteiskunnan etujen asianmukainen huomioon ottaminen sekä EU:n että 
kansallisen tason standardointikeskusteluissa standardeja kehitettäessä

3) ehdotetun standardin tarkastelumenettely (standardiluonnoksen tarkastelu, ennen kuin 
standardointijärjestö julkaisee sen, ja ennen julkaisemista virallisessa lehdessä 
yhdenmukaistettuna standardina), johon sidosryhmät osallistuvat (kuulemisfoorumin 
kautta) ja jossa käytetään mekanismia, jossa komissio voi pyytää standardointielintä 
muuttamaan ehdotetun standardin yksittäisiä näkökohtia prosessin tuloksena

4) jäsenvaltioiden mahdollisuudet reagoida epäsopivaksi pitämäänsä standardiin sen 
julkaisemisen yhteydessä tai julkaisemisen jälkeen – nykyiset 9 artiklan 2 ja 3 kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 75
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan varmistettava asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttaminen, jotta 
asianomaisia osapuolia voidaan kuulla 
kansallisella tasolla yhdenmukaistettujen 
standardien valmistelusta ja seurannasta.

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan varmistettava asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttaminen, jotta 
asianomaisia osapuolia voidaan kuulla 
kansallisella tasolla yhdenmukaistettujen 
standardien valmistelusta ja seurannasta. 
Tähän tulee sisältyä aktiivinen tuki ja 
rahoitus, jotka annetaan kansallisella 
tasolla ja unionin tasolla sidosryhminä 
osallistuville asianomaisille eturyhmille, 
ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille.

Or. en

Perustelu

Vaikka ympäristöalan etujärjestöjen osallistumista varten on luotu uusia rakenteita EU:n 
tasolla, nämä ja muut eturyhmät eivät osallistu toimintaan standardointiprosessin 
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kriittisemmällä eli kansallisella tasolla, mikä johtuu osittain kansallisten standardointielinten 
myöntämän rahoituksen puutteesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 76
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Yhdenmukaistettuja standardeja ei saa 
käyttää ympäristönsuojelullisen tason tai 
ympäristönäkökohtiin liittyvien 
vaatimusten mittavuuden määrittämiseen 
tai muuttamiseen (esimerkiksi raja-arvoja 
asettamalla).

Or. en

Perustelu

Neuvoston yhteisen kannan johdanto-osan 25 kappaleen tarkoituksesta olisi tehtävä sitova 
9 artiklassa. Ei pitäisi edellyttää tai sallia sitä, että yhdenmukaistetut standardit määräävät 
ympäristönsuojelullisesta tasosta tai tavoitteesta tai niiden muutoksesta, joihin pyrittiin 
täytäntöönpanotoimenpiteessä asetetuilla vaatimuksilla. Raja-arvot yksistään eivät määrittele 
ympäristönsuojelullista tasoa. Aihe on laajempi. Täytäntöönpanotoimenpiteessä määritellyn 
vaatimuksen mahdolliseen ympäristönsuojelulliseen tasoon voidaan puuttua standardien 
asettamisen yhteydessä myös esimerkiksi valitsemalla tietty mittaustekniikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 77
9 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Ennen standardointijärjestölle 
annettavan yhdenmukaistettuja standardeja 
koskevan toimeksiannon laatimista on 
kuultava kuulemisfoorumia. 
Kuulemisfoorumin lausunto on otettava 
huomioon.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 78
9 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Ennen kuin standardointijärjestö 
hyväksyy standardin lopullisesti, komissio 
kuulee luonnoksesta kuulemisfoorumia.
Foorumia kuullaan
i) ehdotetun standardin laadusta ja 
soveltuvuudesta määriteltyihin 
ympäristötarkoituksiin;
ii) standardointijärjestön 
päätöksentekoprosessista; mikäli 
kuulemisfoorumi ehdottaa muutoksia 
standardiluonnokseen, komissio kehottaa 
standardointijärjestöä muuttamaan 
standardiluonnosta vastaavasti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 79
9 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)

2 c. Ennen päätöstä yhdenmukaistetusta 
standardista komissio kuulee 
kuulemisfoorumia standardointijärjestön 
esittämästä standardista.
Foorumia kuullaan
i) ehdotetun standardin laadusta ja 
soveltuvuudesta määriteltyihin 
ympäristötarkoituksiin;
ii) standardointijärjestön 
päätöksentekoprosessista.
Kuulemisfoorumin lausunto on otettava 
huomioon.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 80
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Mainitun komitean lausunnon perusteella 
komissio päättää julkaista, olla 
julkaisematta, julkaista rajoitetusti, säilyttää 
tai peruuttaa viittaukset asianomaisiin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Mainitun komitean ja kuulemisfoorumin
lausunnon perusteella komissio päättää 
julkaista, olla julkaisematta, julkaista 
rajoitetusti, säilyttää tai peruuttaa viittaukset 
asianomaisiin yhdenmukaistettuihin 
standardeihin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Jos tuetaan laajaa turvautumista standardointiin, standardien käytön takeet olisi 
vahvistettava yhteispäätösmenettelyssä. Tätä varten olisi otettava huomioon kolme keskeistä 
vaihetta:

1) standardointielimen toimeksiannon kehittäminen (siitä olisi käytävä selvästi ja 
asianmukaisesti ilmi täytäntöönpanotoimenpiteen mukaisten vaatimusten tarkoitus)

2) kansalaisyhteiskunnan etujen asianmukainen huomioon ottaminen sekä EU:n että 
kansallisen tason standardointikeskusteluissa standardeja kehitettäessä

3) ehdotetun standardin tarkastelumenettely (standardiluonnoksen tarkastelu, ennen kuin 
standardointijärjestö julkaisee sen, ja ennen julkaisemista virallisessa lehdessä 
yhdenmukaistettuna standardina), johon sidosryhmät osallistuvat (kuulemisfoorumin 
kautta) ja jossa käytetään mekanismia, jossa komissio voi pyytää standardointielintä 
muuttamaan ehdotetun standardin yksittäisiä näkökohtia prosessin tuloksena

4) jäsenvaltioiden mahdollisuudet reagoida epäsopivaksi pitämäänsä standardiin sen 
julkaisemisen yhteydessä tai julkaisemisen jälkeen – nykyiset 9 artiklan 2 ja 3 kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 81
9 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Standardien tehokkuuden 
varmistamiseksi komissio arvioi jatkuvasti 
niiden ympäristönsuojelullista tasoa (muun 
muassa standardointijärjestön 
päätöksentekoprosessia) sekä sitä, miten
kuulemis- ja muuttamismenettelyt toimivat.
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Komissio antaa asiasta kunkin vaalikauden 
aikana kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sekä ehdottaa 
tarvittaessa puitedirektiiviin aiheellisia 
muutoksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 82
10 ARTIKLA

Täytäntöönpanosäädöksissä voidaan vaatia 
valmistajia tai näiden valtuutettuja edustajia, 
jotka saattavat komponentteja ja 
osakokoonpanoja markkinoille ja/tai ottavat 
niitä käyttöön, toimittamaan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistajalle asianmukaiset tiedot 
komponenttien tai osakokoonpanojen 
materiaalien koostumuksesta ja energian, 
materiaalien ja/tai muiden resurssien 
kulutuksesta.

Täytäntöönpanosäädöksissä voidaan vaatia 
valmistajia tai näiden valtuutettuja edustajia, 
jotka saattavat komponentteja ja 
osakokoonpanoja markkinoille ja/tai ottavat 
niitä käyttöön, toimittamaan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen 
valmistajalle asianmukaiset tiedot 
komponenttien tai osakokoonpanojen 
materiaalien koostumuksesta ja resurssien 
kulutuksesta tuotetta käytettäessä.

Or. en

Perustelu

Termi "resurssit" kattaa energian ja materiaalit. Direktiivin tavoitteiden saavuttamisen 
perustana ja ennakkoehtona on vertailukelpoisten tietojen saaminen ekologisia profiileja 
varten. Ilman tarkistuksen täsmennystä "tuotetta käytettäessä" tietoja ei kuitenkaan saada 
vertailukelpoisiksi direktiivin tavoitteiden mukaisesti. Tämänhetkinen sanamuoto antaa 
mahdollisuuden tulkintaeroihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 83
11 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen, 
joilla voidaan kannustaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta vastaavia viranomaisia 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen, 
joilla voidaan kannustaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta vastaavia viranomaisia 
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keskinäiseen yhteistyöhön sekä tietojen 
antamiseen toisilleen ja komissiolle tämän 
direktiivin toimivuuden ja erityisesti 
6 artiklan täytäntöönpanon tukemiseksi.

keskinäiseen yhteistyöhön sekä tietojen 
antamiseen toisilleen ja komissiolle tämän 
direktiivin toimivuuden ja erityisesti 
6 artiklan täytäntöönpanon tukemiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valmistajat esittävät ympäristönsuojelullista 
tasoa koskevat ilmoitukset asiaankuuluville 
viranomaisille täytäntöönpanosäädöksessä 
esitettyjen ekologisen suunnittelun 
vaatimusten mukaisesti. Tiedot on 
käsiteltävä keskitetysti, ja ne on asetettava 
yleisön sataville ja asiantuntijoiden 
tarkasteltavaksi helppokäyttöisessä 
muodossa.
Tätä varten täytäntöönpanosäädöksessä on 
täsmennettävä vakiomalliset 
ilmoituslomakkeet asiaankuuluvia tietoja 
varten ja jäsenvaltioiden on nimettävä 
tietojen vastaanottamisesta kansallisella 
ja/tai yhteisön tasolla vastuussa olevat 
elimet.

Hallinnollisessa yhteistyössä ja 
tiedonvaihdossa on hyödynnettävä 
mahdollisimman tehokkaasti sähköisiä 
viestintävälineitä, ja näitä toimia voidaan 
tukea asianomaisilla yhteisön ohjelmilla.

Hallinnollisessa yhteistyössä ja 
tiedonvaihdossa on hyödynnettävä 
mahdollisimman tehokkaasti sähköisiä 
viestintävälineitä, ja näitä toimia voidaan 
tukea asianomaisilla yhteisön ohjelmilla.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän direktiivin soveltamisesta vastaavat 
viranomaiset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän direktiivin soveltamisesta vastaavat 
viranomaiset.

2. Komission ja jäsenvaltioiden välisen 
tiedonvaihdon täsmällisestä luonteesta ja 
rakenteesta päätetään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Komission ja jäsenvaltioiden välisen 
tiedonvaihdon täsmällisestä luonteesta ja 
rakenteesta päätetään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla rohkaistaan tässä 
artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja edistetään sitä.

3. Komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla rohkaistaan tässä 
artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja edistetään sitä.

3 a. Erityistä rahoitusta osoitetaan 
energiatehokkuuden tukiverkoston 
perustamiseen.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan kohdat, joissa vahvistetaan direktiivin tiedonvaihtotehtävää ja käsitellään 
energiatehokkuuden tukiverkoston perustamista, EP:n tarkistuksista 55 ja 76 (sekä lisätään 
joitakin parannuksia samaa aihetta käsittelevästä EP:n tarkistuksesta 75). Tarkistuksella 
pannaan täytäntöön neuvoston yhteisen kannan johdanto-osan 22 kappale: "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."

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 84
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on erityisesti tukiverkkoja 
ja -rakenteita vahvistamalla varmistettava, 
että ne rohkaisevat pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä ja erittäin pieniä yrityksiä 
omaksumaan ympäristön kannalta 
kestävän lähestymistavan jo tuotteen 
suunnitteluvaiheessa tuotteiden ekologisen 
suunnittelun jatkuvaksi parantamiseksi ja 
Euroopan unionin lainsäädännön tulevan 
tarpeen ennakoimiseksi.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55 (osittain).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 85
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A JA 1 B ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valmistajat esittävät ympäristönsuojelullista 
tasoa koskevat ilmoitukset asiaankuuluville 
viranomaisille täytäntöönpanosäädöksessä 
esitettyjen ekologisen suunnittelun 
vaatimusten mukaisesti. Tiedot on 
käsiteltävä keskitetysti, ja ne on asetettava 
yleisön sataville ja asiantuntijoiden 
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tarkasteltavaksi helppokäyttöisessä 
muodossa.
Tätä varten täytäntöönpanosäädöksessä on 
täsmennettävä vakiomalliset 
ilmoituslomakkeet asiaankuuluvia tietoja 
varten ja jäsenvaltioiden on nimettävä 
tietojen vastaanottamisesta kansallisella 
ja/tai yhteisön tasolla vastuussa olevat 
elimet.

Or. en

Perustelu

Palautetaan kohdat, joissa vahvistetaan direktiivin tiedonvaihtotehtävää ja käsitellään 
energiatehokkuuden tukiverkoston perustamista, EP:n tarkistuksista 55 ja 76 (sekä otetaan 
joitakin parannuksia samaa aihetta käsittelevästä EP:n tarkistuksesta 75). Tarkistuksella 
pannaan täytäntöön neuvoston yhteisen kannan johdanto-osan 22 kappale: "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."

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 86
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
käytössään vaadittavat ekologisen 
suunnittelun resurssit ja mukautusten 
edellyttämät resurssit. Tukea annetaan 
esimerkiksi tuotesuunnitteluratkaisuina tai 
helppokäyttöisessä muodossa olevina 
tietoina, jotka tukevat 
uudelleensuunnitteluun liittyviä ratkaisuja, 
koulutusta ja asiantuntemusta.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55 (osittain).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 87
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
7 artiklassa tarkoitettua kolmannen 
osapuolen suorittamaa tarkistusta varten 
riippumattomat ilmoitetut 
asiantuntijaelimet.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 88
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
kolmannen osapuolen suorittamaa 
vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin 
tarkistusta varten 7 artiklan mukaisesti 
riippumattomat ilmoitetut 
asiantuntijaelimet.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ilmoitettujen elinten perustamista EP:n tarkistusten 55 ja 76 mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 89
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ja niiden ympäristöä koskevien 
yhteisön ensisijaisten toimien mukaisesti, 
jotka mainitaan päätöksessä 
N:o 1600/2002/EY, direktiivissä 
2000/60/EY, direktiivissä 75/442/ETY, 
OSPAR-yleissopimuksessa ja muussa 
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asiaankuuluvassa Euroopan unionin 
ympäristölainsäädännössä ja -strategiassa, 
sekä ottaen huomioon Yhdistyneiden 
Kansakuntien ilmastonmuutoksen 
puitesopimuksen (UNFCCC) Kioton 
pöytäkirjaan sisältyvät tavoitteet, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) säädöksen kohteena olevan energiaa 
käyttävän tuotteen valinta:
i) energiaa käyttävän tuotteen 
myyntivolyymin ja kaupan on yhteisön 
alueella oltava merkittävää eli noin 
200 000 yksikköä vuodessa;
ii) energiaa käyttävällä tuotteella on oltava 
merkittävä ympäristövaikutus;
iii) energiaa käyttävään tuotteeseen on 
liityttävä merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen 
ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia 
kustannuksia;
iv) energiaa käyttävään tuotteeseen ei 
sovelleta muuta asiaankuuluvaa yhteisön 
lainsäädäntöä tai itsesääntelyä, kuten 
vapaaehtoisia sopimuksia, joilla voidaan 
esimerkiksi saavuttaa toiminnan tavoitteet 
nopeammin tai pienemmin kustannuksin 
kuin pakollisilla vaatimuksilla ja jotka 
noudattavat tarvittaessa liitteen VII a 
mukaisia kelpoisuusvaatimuksia;
b) säädöksen sisältö:
i) on tarkasteltava tuotteen koko 
elinkaarta;
ii) tuotteen suorituskykyyn käyttäjän 
näkökulmasta ei saa kohdistua merkittävää 
vaikutusta;
iii) terveydelle ja turvallisuudelle ei saa 
aiheutua haitallisia vaikutuksia;
iv) kuluttajiin ei saa kohdistua merkittävää 
kielteistä vaikutusta erityisesti tuotteen 
kohtuuhintaisuuden ja 
elinkaarikustannusten osalta;
v) mahdolliset vaikutukset pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin tai etupäässä 
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pienten ja keskisuurten yritysten 
valmistamiin erityisiin tuoteryhmiin on 
otettava huomioon;
vi) erityisten ekologisen suunnittelun 
vaatimusten asettamisesta ei periaatteessa 
saa seurata, että valmistajilta vaaditaan 
patenttia edellyttävää tekniikkaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selitetään, mitä tarkoitetaan merkittävällä myyntivolyymilla ja kaupalla, ja 
asetetaan tietyt rajat komissiolle komiteamenettelyssä siirretylle toimivallalle. Lisäksi siinä 
otetaan huomioon kestävän kehityksen ajatus, ts. se että myös kustannukset olisi otettava 
huomioon arvioitaessa tuotteen ympäristövaikutusten mahdollista parantumista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 90
12 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Täytäntöönpanotoimenpiteen kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

2. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille säännöllisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteiden antamisesta 
neuvoston päätöksen N:o 1999/468/EY 
mukaisesti.

a) energiaa käyttävän tuotteen 
myyntivolyymin ja kaupan on yhteisön 
alueella oltava viimeisimpien saatavissa 
olevien tietojen mukaan yli 
200 000 yksikköä vuodessa;
b) energiaa käyttävällä tuotteella on oltava 
markkinoille saatetut ja/tai käyttöön otetut 
määrät huomioon ottaen yhteisön alueella 
merkittävä ympäristövaikutus, siten kuin 
on määritelty päätöksessä N:o 
1600/2002/EY vahvistetuissa yhteisön 
strategisissa painopisteissä;
c) energiaa käyttävään tuotteeseen on 
liityttävä merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen 
ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia 
kustannuksia. Sen arvioimiseksi, täyttyykö 
tämä edellytys, sovelletaan seuraavia 
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seikkoja:
– muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön puuttuminen
– markkinavoimien kyvyttömyys ratkaista 
kysymys
– suuret eroavaisuudet markkinoilla 
saatavissa olevien toimivuudeltaan 
vastaavien energiaa käyttävien tuotteiden 
ympäristövaikutuksissa.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentille ilmoitetaan asianmukaisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteiden antamiseen liittyvistä komission toimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 91
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHDAN 2 A LUETELMAKOHTA (uusi)

– komission arvio, että tuotteeseen ei 
kohdistu vapaaehtoista sitoumusta, johon 
on liittynyt riittävä määrä toimijoita, jolla 
on asianmukainen maantieteellinen 
kattavuus Euroopan unionissa ja jonka 
tulokset ovat tyydyttävät

Or. fr

Perustelu

Harkitessaan täytäntöönpanotoimenpidettä tietyntyyppisille tuotteille, joihin kohdistuu 
vapaaehtoinen sitoumus, komission pitää olla velvollinen osoittamaan, että sitoumus on 
riittämätön.

Vapaaehtoisia sitoumuksia ei saa missään tapauksessa jarruttaa perustelemattomilla 
väitteillä. Komission on siksi todistettava vapaaehtoisten sitoumusten riittämättömyys ennen 
täytäntöönpanotoimenpiteen harkitsemista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 92
12 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotusta 
valmistellessaan komissio:

4. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on 
sisällettävä liitteessä VII mainitut tiedot ja 
ennen niiden antamista on suoritettava 
arviointi, jossa tarkastellaan vaikutusta 
ympäristöön, kuluttajiin ja valmistajiin, 
pienet ja keskisuuret yritykset mukaan 
luettuina, kilpailukyvyn, innovoinnin, 
markkinoille pääsyn sekä kustannusten ja 
hyötyjen osalta.

a) tarkastelee energiaa käyttävän tuotteen 
elinkaarta;
b) suorittaa arvioinnin, jossa tarkastellaan 
vaikutusta ympäristöön, kuluttajiin ja 
valmistajiin, pienet ja keskisuuret yritykset 
mukaan luettuina, kilpailukyvyn, 
innovoinnin, markkinoille pääsyn sekä 
kustannusten ja hyötyjen osalta;
c) ottaa huomioon nykyisen kansallisen 
ympäristölainsäädännön, jota jäsenvaltiot 
pitävät asiaan vaikuttavana;
d) kuulee asianmukaisella tavalla 
sidosryhmiä;
e) laatii täytäntöönpanotoimenpidettä 
koskevan ehdotuksen perustelut b 
alakohdassa tarkoitetun arvioinnin 
pohjalta;
f) määrittelee täytäntöönpanopäivän 
(-päivät) ja mahdollisen vaiheittaisen tai 
siirtymätoimenpiteen tai -kaudet ottaen 
huomioon erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin tai pääasiassa pienten ja 
keskisuurten yritysten valmistamiin 
erityisiin tuoteryhmiin kohdistuvat 
mahdolliset vaikutukset.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa komissio velvoitetaan tekemään täytäntöönpanotoimenpiteiden vaikutusten 
arviointi "paremman sääntelyn paketin" tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 93
12 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on 
täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

5. Täytäntöönpanotoimenpiteitä laatiessaan 
komissio käyttää hyväkseen EU-
tuotemerkintöjen käyttöönoton yhteydessä 
hankittua osaamista.

a) tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän 
näkökulmasta ei saa kohdistua merkittävää 
kielteistä vaikutusta;
b) terveydelle, turvallisuudelle ja 
ympäristölle ei saa aiheutua haitallisia 
vaikutuksia;
c) kuluttajiin ei saa kohdistua merkittävää 
kielteistä vaikutusta erityisesti tuotteen 
kohtuuhintaisuuden ja 
elinkaarikustannusten osalta;
d) valmistajien kilpailukykyyn ei saa 
kohdistua merkittävää kielteistä vaikutusta, 
ei myöskään yhteisön ulkopuolella 
sijaitsevilla markkinoilla;
e) erityisten ekologisen suunnittelun 
vaatimusten asettamisesta ei periaatteessa 
saa seurata, että valmistajilta vaaditaan 
patenttia edellyttävää tekniikkaa;
f) valmistajalle ei saa aiheutua kohtuutonta 
hallinnollista rasitetta.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on varmistaa, että täytäntöönpanotoimenpiteitä laadittaessa käytetään 
viimeisintä osaamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 94
12 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
säädettävä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksista liitteen I ja/tai liitteen II 
mukaisesti.

6. Vaatimukset on muotoiltava siten, että 
varmistetaan markkinoita valvovien 
viranomaisten mahdollisuus tarkistaa, 
täyttääkö energiaa käyttävä tuote 
täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimukset. 
Täytäntöönpanotoimenpiteessä on 
esitettävä, voidaanko tarkistusmenettely 
kohdistaa suoraan energiaa käyttävään 
tuotteeseen vai voidaanko se suorittaa 
teknisten asiakirjojen pohjalta.

Erityisiä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksia on otettava käyttöön sellaisten 
valikoitujen ympäristönäkökohtien osalta, 
joilla on merkittävä ympäristövaikutus.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
säätää myös siitä, ettei tiettyjen liitteessä I 
olevassa 1 osassa tarkoitettujen ekologisen 
suunnittelun parametrien osalta edellytetä 
ekologisen suunnittelun vaatimusta.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on parantaa markkinoita valvovien viranomaisten mahdollisuutta tarkistaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää täytäntöönpanotoimissa asetetut vaatimukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 95
12 ARTIKLAN 6 KOHDAN 1 A JA 1 B ALAKOHTA (uusi)

Täytäntöönpanotoimissa määriteltyjen 
vaatimusten mittaaminen on voitava 
kohdistaa itse energiaa käyttävään 
tuotteeseen.
Niiden 2 kohdan mukaisten energiaa 
käyttävien tuotteiden osalta, joiden 
ympäristövaikutus on suurinta 
käyttövaiheessa, liitteissä I ja II esitetyissä 
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vaatimuksissa on keskityttävä yksinomaan 
energiankulutuksen vähentämiseen ja 
käyttövaiheen muihin hallitseviin 
tekijöihin.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyjen vaatimusten mittaaminen on voitava kohdistaa 
itse energiaa käyttävään tuotteeseen. Jos vaatimukset koskisivat muuta kuin itse tuotetta, se 
aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta. Se taas johtaisi markkinoiden vääristymiin, eikä 
markkinoiden asianmukaista valvontaa voitaisi taata.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 96
12 ARTIKLAN 6 KOHDAN 1 ALAKOHTA

6. Täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
säädettävä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksista liitteen I ja/tai liitteen II 
mukaisesti.

6. Täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
säädettävä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksista liitteen I ja/tai liitteen II 
mukaisesti siten, että niissä keskitytään 
yksinomaan hallitseviin 
ympäristönäkökohtiin, joiden mittaaminen 
voidaan kohdistaa itse tuotteeseen.

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä esitettyä tarkistusta 67. Neuvosto muutti liitteen II tekstiä, 
ja sen vuoksi tämä tarkistus on välttämätön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 97
12 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Vaatimukset on muotoiltava siten, että 
varmistetaan markkinoita valvovien 
viranomaisten mahdollisuus tarkistaa, 
täyttääkö energiaa käyttävä tuote
täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimukset. 
Täytäntöönpanotoimenpiteessä on esitettävä, 

7. Vaatimukset on muotoiltava siten, että 
varmistetaan markkinoita valvovien 
viranomaisten mahdollisuus tarkistaa, 
täyttääkö energiaa käyttävä tuote 
täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimukset. 
Täytäntöönpanotoimenpiteessä on esitettävä, 
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voidaanko tarkistusmenettely kohdistaa 
suoraan energiaa käyttävään tuotteeseen vai 
voidaanko se suorittaa teknisten asiakirjojen 
pohjalta.

onko tarkistusmenettely kohdistettava
suoraan energiaa käyttävään tuotteeseen vai 
voidaanko sitä poikkeuksellisesti arvioida
teknisten asiakirjojen pohjalta.

Or. en

Perustelu

Jotta markkinoiden valvonnan toteuttaminen olisi tehokasta, markkinoita valvovien 
viranomaisten olisi yleensä ottaen pystyttävä kohdistamaan itse tuotteeseen sen arviointi, 
täyttääkö energiaa käyttävä tuote täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimukset. Vain 
poikkeustapauksissa sitä pitäisi arvioida yksinomaan teknisten asiakirjojen pohjalta. Tämä on 
välttämätöntä vapaamatkustajien esiintymisen riskin vähentämiseksi, jotka laskevat 
markkinoille tuotteita, joiden tekniset asiakirjat ovat väärennettyjä ja jotka eivät noudata 
oikeudellisia vaatimuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 98
12 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on 
sisällettävä liitteessä VII mainitut tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on sisältyy jo 12 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 99
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Siirtymäkautena, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu ensimmäinen työsuunnitelma 
laaditaan, komissio voi kuitenkin
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, 12 artiklassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti ja 
kuulemisfoorumia kuultuaan hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen niistä 
tuotteista, joihin liittyy eurooppalaisen 

2. Komissio hyväksyy 12 kuukauden 
kuluessa puitedirektiivin antamisesta
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen ja kuulemisfoorumia 
kuultuaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 
ainakin niistä tuotteista, joihin liittyy 
eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 
mukaan suuria mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
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ilmastonmuutosohjelman mukaan suuria 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen.

kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys- ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät.
Komissio esittää kaikkien tuotteiden 
lepovirtakulutuksen vähentämistä koskevat 
erilliset täytäntöönpanotoimenpiteet 
12 kuukauden kuluessa puitedirektiivin 
antamisesta. ICT-laitteiden osalta 
lepovirtakulutusta olisi yleisen periaatteen 
ja teknisten mahdollisuuksien mukaan 
vähennettävä mahdollisimman paljon.
Siinä tapauksessa, että komissiolla on 
perustellut syyt olla esittämättä edellisiä 
kohtia koskevia ehdotuksia esimerkiksi 
sellaisen vapaaehtoisen sopimuksen 
nojalla, jolla asetetut tavoitteet toteutetaan 
nopeammin tai vähemmin kustannuksin 
kuin pakollisilla vaatimuksilla, se 
perustelee virallisesti asiaa koskevan 
päätöksensä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
Kuultuaan 14 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia komissio laatii yleisen 
ympäristövaikutuksen huomioon ottaen 
seuraaville kolmelle vuodelle 
työsuunnitelman, jossa esitetään 
ohjeellinen luettelo tuoteryhmistä, joita 
pidetään ensisijaisina 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä, ja esittää sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
muuttaa tuoteryhmäluetteloa säännöllisesti 
15 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuullen.
Komissio esittää viiden vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa esitetään 
täytäntöönpanotoimenpiteillä ja 
teollisuuden tekemien vapaaehtoisten 
sopimusten soveltamisella saavutetut 
tulokset.
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Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 59, joka on lähellä esittelijän tarkistusta 16. Tarkistus 59 oli 
kuitenkin täsmällisempi ja kunnianhimoisempi. Kun EP hyväksyy puitteet, se antaa 
komissiolle paljon vastuuta. Ennen tämä" avoimen sekin" hyväksymistä meidän olisi saatava 
takuut siitä, kuinka komissio käyttää puitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 100
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Siirtymäkautena, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu ensimmäinen työsuunnitelma 
laaditaan, komissio voi kuitenkin 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, 12 artiklassa esitettyjen 
perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia 
kuultuaan hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen niistä 
tuotteista, joihin liittyy eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman mukaan suuria 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen.

2. Siirtymäkautena, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu ensimmäinen työsuunnitelma 
laaditaan, komissio kuitenkin hyväksyy
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, 12 artiklassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti ja 
kuulemisfoorumia kuultuaan
täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen niistä 
tuotteista, joihin liittyy eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman mukaan suuria 
mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen.

Komissio esittää kaikkien tuotteiden 
lepovirtakulutuksen vähentämistä koskevat 
erilliset täytäntöönpanosäädökset 
12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
antamisesta. ICT-laitteiden osalta 
lepovirtakulutusta olisi yleisen periaatteen 
ja teknisten mahdollisuuksien mukaan 
vähennettävä mahdollisimman paljon.

Or. en

Perustelu

EP:n tarkistus 59.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 101
13 A ARTIKLA (uusi)
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13 a artikla
Poikkeukset

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
perustamissopimuksen mukaisesti 
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskevia tiukempia 
vaatimuksia ympäristön suojelun, ihmisten 
terveyden ja energian toimitusvarmuuden 
korkeamman tason saavuttamiseksi. 
Kaikkien mainittujen kansallisten 
toimenpiteiden yhteydessä sovelletaan 
direktiiviä 98/34/EY.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot voivat mukauttaa EU:n normit 
kansallisiin olosuhteisiin (esim. ilmastoerot, erilaiset alueelliset ympäristöä koskevat 
realiteetit ja prioriteetit) voidakseen saavuttaa ympäristön ja terveyden suojelun korkeamman 
tason EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 102
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Poikkeukset

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
perustamissopimuksen mukaisesti 
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologista 
suunnittelua koskevia tiukempia 
vaatimuksia ympäristön suojelun, ihmisten 
terveyden ja energian toimitusvarmuuden 
korkeamman tason saavuttamiseksi. 
Kaikkien mainittujen kansallisten 
toimenpiteiden yhteydessä sovelletaan 
direktiiviä 98/34/EY.

Or. en
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Perustelu

Perustuu EP:n tarkistukseen 61 ja yhteisen kannan johdanto-osan kappaleeseen 20. Tämä 
teksti kuvastaa jäsenvaltioiden tarvetta pystyä "menemään pitemmälle" silloin, kun 
asianmukaiset julkisten toimien perusteet, kuten ympäristöön liittyvät alueelliset erityisolot 
(esim. sähkökatkokset, vesipula, vakavat ilmanlaatuongelmat, ympäristön saastuminen / 
terveysriskit) tai rasituksen lieventämisen perusteet (kasvihuonekaasujen 
vähentämisrasituksen jakaminen), ovat olemassa. Mainitut puitteet ovat voimassa myös 
Yhdysvaltojen energiatehokkuusvaatimuksissa, ja ne antavat osavaltiolle mahdollisuuden 
asettaa tiukempia vaatimuksia asianmukaisesti määriteltyjen julkisten toimien syiden 
perusteella. On yleistä, että 95 artiklan mukaiset direktiivit sisältävät vain vähimmän 
mahdollisen harmonisoinnin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 103
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Poikkeukset

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
perustamissopimuksen ja ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
energiaa käyttävien tuotteiden 
valmistamista, tuontia, myyntiä ja käyttöä 
koskevia tiukempia säännöksiä, joita ne 
pitävät välttämättöminä 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja 
energian toimitusvarmuuden korkean 
tason saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuva ehdotus saattaa rajoittaa kansallisia 
ympäristö-/energiavaatimuksia, joiden saatetaan haluta menevän EU:n vaatimuksia 
pitemmälle. Tämä on erityisen tärkeää vaarallisten aineiden ja alueellisesti vaikuttavien 
tekijöiden, kuten veden saatavuuden, jätteiden kierrättämistavoitteiden tai Kioton pöytäkirjan 
tai kansallisia päästökiintiöitä koskevan direktiivin mukaisten kasvihuonekaasujen 
vähentämiskiintiöiden osalta. Lisäksi on yleisesti tiedossa, että kansalliset aloitteet 
kannustavat EU:ta uusiin toimenpiteisiin, minkä vuoksi tätä tärkeää tavoitteiden parantajaa 
ei pidä vaarantaa. Tämä varmistaa vain sen, että energiaa käyttäviä laitteita koskeva 
direktiivi vain "leikkaa hännän pois" eli asettaa vähimmäistavoitteet ja rajoittaa huonoimpien 
tuotteiden saattamista markkinoille, mutta ei "leikkaa päätä pois", ts. ei rajoita 
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jäsenvaltioiden mahdollisuuksia vaatia parempia tuotteita, mikä edistää innovaatioita.

Mainittu mekanismi on jo otettu käyttöön muilla aloilla: direktiivin 2001/37 13 (2) artikla 
(tupakkatuotteet – EYVL L 194, 18.7.2001) ja äskettäin tarkistettu pesuainedirektiivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 104
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Itsesääntely

Vapaaehtoisista sopimuksista ja muista 
itsesääntelytoimista tehdään täydellinen 
ekologisen suunnittelun lautakunnan 
arviointi käyttämällä analyyttisiä 
tutkimuksia, joilla määritellään niiden 
soveltuvuus halutun tuloksen 
saavuttamiseen mukaan lukien se, miten 
kunnianhimoisia ne ovat ja mitä tavoitteita, 
raportointia ja tarkastusmenettelyitä 
suunnitellaan, ottaen sen lisäksi huomioon 
liitteen VII a mukaiset 
vähimmäiskelpoisuusvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 60.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 105
14 ARTIKLA

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-yritykset 
ja käsiteollisuus mukaan luettuina, 
ammattiliittojen, kauppiaiden, 

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-yritykset 
ja käsiteollisuus mukaan luettuina, 
ammattiliittojen, kauppiaiden, 
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vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. Komissio 
vahvistaa foorumin työjärjestyksen.

vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. Foorumi 
osallistuu erityisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
määrittämiseen ja tarkistamiseen sekä 
itsesääntelytoimien arviointiin. Komissio 
vahvistaa foorumin työjärjestyksen ja 
sisällyttää siihen asiamukaisten 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien ryhmien 
osallistumisen rahoitusta koskevat 
säännökset. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 106
14 ARTIKLA

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-yritykset 
ja käsiteollisuus mukaan luettuina, 
ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. Komissio 
vahvistaa foorumin työjärjestyksen.

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, pk-yritykset 
ja käsiteollisuus mukaan luettuina, 
ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. Foorumi 
osallistuu erityisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
määrittämiseen ja tarkistamiseen sekä 
itsesääntelytoimien arviointiin. Komissio 
vahvistaa foorumin työjärjestyksen ja 
sisällyttää siihen asiamukaisten 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien ryhmien 
osallistumisen rahoitusta koskevat 
säännökset. 

Or. en
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Perustelu

Perustuu tarkistukseen 63.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 107
19 ARTIKLA

Komissio arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... *14 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan tämän 
direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... *14 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan tämän 
direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, erityisesti 
uuden lähestymistavan soveltamista, 
komitologiamenettelyjen demokraattista 
tasapainoa ja avoimuutta, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja 
markkinoiden valvontamekanismien 
tehokkuutta, täytäntöönpanotoimenpiteiden 
ympäristönsuojelullista tasoa ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi säädösvallan siirtoa 
koskevat perustuslain tulevat määräykset 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Komitologiamenettelyn käyttäminen täytäntöönpanotoimenpiteiden määrittämiseen ja 
yksityisten standardisointielinten käyttäminen standardien asettamiseen (uusi lähestymistapa) 
vaatii arviointimenettelyä sen varmistamiseksi, että ympäristölainsäädännön delegointi on 
riittävän "checks and balances" -järjestelmän alaista. Muita tarkistamisen kohteita ovat 
tuloksena olevien täytäntöönpanotoimenpiteiden ympäristönsuojelullinen taso ja mahdolliset 
itsesääntelyvaihtoehdot sekä markkinoiden valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen tehokkuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 108
19 ARTIKLA
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Komissio arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... *14 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan tämän 
direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... *14 artiklassa tarkoitettua 
kuulemisfoorumia kuultuaan tämän 
direktiivin tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä sekä 
mahdollisuuksia kehittää tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, jotka 
"tuotesuunnittelun" rinnalla edistävät 
"palvelusuunnittelua"(toiminnallinen ja 
järjestelmäajattelu) erityisesti edistääkseen 
dematerialisoitumista ja resurssien käytön 
tehokkuutta. Tätä tarkoitusta varten 
komissio esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen viimeistään puoli 
vuotta ennen tämän direktiivin 
tarkistamista ja tekee tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia 
tämän direktiivin muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Liittyy Anders Wijkmanin tarkistukseen 3. Palvelusuunnittelun käsite on energiatehokkuuden 
ja resurssien käytön tehokkuuden kannalta lupaava käsite. Sille ei kuitenkaan ole annettu 
näkyvää asemaa ekosuunnitteluprosessissa, minkä vuoksi se olisi otettava huomioon 
direktiivin tarkistamisen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese, Holger Krahmer ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 109
LIITE I, OSA 3

Valmistajalle asetettavat vaatimukset Poistetaan.
1. Keskityttäessä niihin 
täytäntöönpanotoimenpiteessä yksilöityihin 
energiaa käyttävien tuotteiden 
ympäristönäkökohtiin, joihin voidaan 
merkittävästi vaikuttaa tuotesuunnittelun 
avulla, energiaa käyttävien tuotteiden 
valmistajilta on edellytettävä, että ne 
suorittavat arvioinnin energiaa käyttävästä 
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tuotteesta sen elinkaaren aikana; 
arvioinnin perustana on oltava realistinen 
oletus normaaleista olosuhteista ja 
käyttötarkoituksista.
Tämän arvioinnin perusteella valmistajien 
on laadittava energiaa käyttävän tuotteen 
ekologinen profiili. Sen on perustuttava 
ympäristöön liittyviin tuotteen 
ominaisuuksiin ja tuotteen koko elinkaaren 
aikaisiin panoksiin/tuotoksiin, jotka 
ilmaistaan mitattavissa olevina 
fysikaalisina suureina.
2. Valmistajan on käytettävä tätä arviointia 
vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen ja 
tuotteen ympäristönsuojelullisen tason 
vertaamiseksi viitearvoihin.
Komissio määrittää 
täytäntöönpanotoimenpiteessä viitearvot 
toimenpiteen valmistelun yhteydessä 
kerätyn tiedon pohjalta.
Tietyn suunnitteluratkaisun valinnassa on 
saavutettava kohtuullinen tasapaino 
erilaisten ympäristönäkökohtien kesken 
sekä ympäristönäkökohtien ja muiden 
asiaan liittyvien näkökohtien kesken. Niitä 
ovat esimerkiksi turvallisuus ja terveys, 
toiminnallisuutta, laatua, ja suorituskykyä 
koskevat tekniset vaatimukset sekä 
taloudelliset näkökohdat 
valmistuskustannukset ja markkinoitavuus 
mukaan luettuina. Samalla on 
varmistettava asiaankuuluvan 
lainsäädännön noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti poisti tämä osan liitteestä ensimmäisessä käsittelyssä (tarkistus 66). 
Elinkaarianalyysivelvoite rasittaa pk-yrityksiä kohtuuttomalla tavalla. Tämän vaatimuksen 
noudattamisen valvonta on hankalaa kolmansissa maissa. Kaikkia yrityksiä koskevien 
pakollisten vaatimusten sijasta niille yrityksille, jotka laativat elinkaarianalyyseja, olisi 
suunnattava kannustimia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 110
LIITE II, 1 KOHTA

1. Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta ja 
tunnistetaan tekniset vaihtoehdot tuotteen 
ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

1. Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta ja 
tunnistetaan tekniset vaihtoehdot tuotteen 
ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat.

Kansainvälisiä vertailuarvoja on käytettävä 
arvioinnin aikana (erityisesti 
elinkaarikustannuksia arvioitaessa) sekä 
vaatimuksia asetettaessa. Niillä on 
varmistettava, että unionin tasolla asetetut 
tehokkuuden vähimmäisvaatimukset ovat 
vähintään yhtä kunnianhimoiset kuin 
kansainvälisesti ja muilla markkinoilla 
voimassa olevat vaatimukset. 
Kansainvälillä vertailuarvoilla on 
varmistettava myös, että arvioinnissa 
käytetyt tiedot ovat tieteellisesti 
moitteettomat ja että niissä otetaan 
huomioon olemassa olevat tehokkaimman 
tekniikan tehokkuutta ja kustannuksia 
koskevat kansainväliset tutkimukset.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi.

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
energiatehokkuuden tai kulutuksen taso 

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
edustavien energiaa käyttävien tuotteiden 
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asetetaan siten, että edustavien energiaa 
käyttävien tuotteiden mallien 
loppukäyttäjien elinkaarikustannukset 
minimoidaan ottaen huomioon seuraukset 
muiden ympäristönäkökohtien kannalta. 
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 
ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai pesuaineeseen) 
liittyvät kustannukset.

mallien loppukäyttäjiä koskevat erityiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset on 
asetettava parhaan markkinoilla saatavilla 
olevan tuotteen tasolle tai alhaisimpien 
elinkaarikustannusten tasolle ottaen 
huomioon seuraukset muiden 
ympäristönäkökohtien kannalta. 
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 
ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai pesuaineeseen) 
liittyvät kustannukset.

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 
ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti olemassa 
merkittäviä muutoksia ja ovatko yleiset 
päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 
ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti olemassa 
merkittäviä muutoksia ja ovatko yleiset 
päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 67. Neuvosto muutti liitteen II tekstiä, minkä vuoksi 
muutokset ovat välttämättömiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 111
LIITE II, 1 KOHTA

1. Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta ja 
tunnistetaan tekniset vaihtoehdot tuotteen 
ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

1. Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta ja 
tunnistetaan tekniset vaihtoehdot tuotteen 
ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat.

Kansainvälisiä vertailuarvoja on käytettävä 
arvioinnin aikana (erityisesti 
elinkaarikustannuksia arvioitaessa) sekä 
vaatimuksia asetettaessa. Niillä on 
varmistettava, että unionin tasolla asetetut 
tehokkuuden vähimmäisvaatimukset ovat 
vähintään yhtä kunnianhimoiset kuin 
kansainvälisesti ja muilla markkinoilla 
voimassa olevat vaatimukset. 
Kansainvälillä vertailuarvoilla on 
varmistettava myös, että arvioinnissa 
käytetyt tiedot ovat tieteellisesti 
moitteettomat ja että niissä otetaan 
huomioon olemassa olevat tehokkaimman 
tekniikan tehokkuutta ja kustannuksia 
koskevat kansainväliset tutkimukset.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi.

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
energiatehokkuuden tai kulutuksen taso 

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
edustavien energiaa käyttävien tuotteiden 
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asetetaan siten, että edustavien energiaa 
käyttävien tuotteiden mallien 
loppukäyttäjien elinkaarikustannukset 
minimoidaan ottaen huomioon seuraukset 
muiden ympäristönäkökohtien kannalta.
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 
ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai pesuaineeseen) 
liittyvät kustannukset.

mallien loppukäyttäjiä koskevat erityiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
asetetaan parhaan markkinoilla saatavilla 
olevan tuotteen tasolle tai alhaisimpien 
elinkaarikustannusten tasolle ottaen 
huomioon seuraukset muiden 
ympäristönäkökohtien kannalta. 
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 
ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai pesuaineeseen) 
liittyvät kustannukset.

Tehokkuuden vähimmäisvaatimusten 
asettamisen yhteydessä olisi otettava 
huomioon myös vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen arvo. Komissio 
määrittelee vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen arvon ja pitää arvon 
säännöllisesti ajan tasalla. 
Hiilidioksidipäästöjen ulkoiset 
kustannukset voidaan sisällyttää 
pohjatason laskentaan.
Täytäntöönpanotoimenpidettä varten 
valittujen muiden näkökohtien kuin käytön 
aikaisen energiankulutuksen osalta 
riippumaton asiantuntijaelin määrittää 
yhteistyössä tietoja antavien valmistajien 
kanssa tuotteen viitearvot. Erityiset 
ekologisen suunnittelun vaatimukset 
asetetaan parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan tasolle tai alhaisimpien 
elinkaarikustannusten tasolle.

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 
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ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti olemassa 
merkittäviä muutoksia ja ovatko yleiset 
päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti olemassa 
merkittäviä muutoksia ja ovatko yleiset 
päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Or. en

Perustelu

Perustuu EP:n tarkistukseen 67. Palauttaa selkeästi korkeamman tason sekä käytettävän 
energian että käyttämättömän energian osalta ("vähentämisen" sijasta termi "minimointi" 
sekä markkinoiden tai parhaan käytännön / parhaiden käytäntöjen sekä parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan viitearvojen käyttäminen), palauttaa asianmukaisen sanamuodon 
alhaisimpien elinkaarikustannusten (LLCC:n) osalta ja vältettyjen CO2-päästöjen ulkoisten 
kustannusten sisällyttämisen laskentaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 112
LIITE II, 1 KOHTA, 2 ALAKOHTA

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien osalta 
myös, mitkä ovat parhaat markkinoilla 
saatavilla olevat tuotteet ja tekniikat 
taloudellisesti hyväksyttävin kustannuksin.

Or. fr

Perustelu

Tämä viittaus on säilytettävä, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan unionin alueelle 
sijoittautuneiden tuottajien kohtaaman kansainvälisen kilpailun haasteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 113
LIITE IV, 1 KOHTA

1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jossa 1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jossa 
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valmistaja tai sen valtuutettu edustaja, joka 
panee täytäntöön tämän liitteen 2 kohdassa 
säädetyt velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
asiaankuuluvat vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja valmistajan 
on säilytettävä se.

valmistaja tai sen valtuutettu edustaja, joka 
panee täytäntöön tämän liitteen 2 kohdassa 
säädetyt velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
asiaankuuluvat vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja sen on 
oltava valmistajan saatavilla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Jotta markkinoiden valvontaviranomaiset voivat käyttää tehokkaita markkinoiden valvonta- ja 
seurantamenetelmiä, niiden olisi tarvittaessa pystyttävä tarkistamaan energiaa käyttävän 
tuotteen asiakirjat, jos se on aiheellista tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Jotta 
varmistetaan asiakirjojen olevan helposti saatavilla valvontaviranomaisten niin vaatiessa, 
niiden pitäisi olla valmistajan saatavilla yhteisössä. Näin (direktiivin määritelmän mukainen) 
valmistaja saa asiakirjat, kun tuote saatetaan markkinoille. Tämä hillitsee vapaamatkustusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 114
LIITE IV, 1 KOHTA

1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jossa 
valmistaja tai sen valtuutettu edustaja, joka 
panee täytäntöön tämän liitteen 2 kohdassa 
säädetyt velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
asiaankuuluvat vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja valmistajan 
on säilytettävä se.

1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jossa 
valmistaja tai sen valtuutettu edustaja, joka 
panee täytäntöön tämän liitteen 2 kohdassa 
säädetyt velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
asiaankuuluvat vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja valmistajan 
on säilytettävä se yhteisön alueella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 115
LIITE IV, 3 KOHTA

3. Valmistajan on toteutettava kaikki (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuote valmistetaan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
suunnittelueritelmien mukaisesti ja 
tuotteeseen sovellettavan toimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti.

versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 116
LIITE IV, 3 KOHTA

3. Valmistajan on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuote valmistetaan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
suunnittelueritelmien mukaisesti ja 
tuotteeseen sovellettavan toimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 117
LIITE IV, 3 KOHTA

3. Valmistajan on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuote valmistetaan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
suunnittelueritelmien mukaisesti ja 
tuotteeseen sovellettavan toimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 118
LIITE IV, 3 KOHTA

3. Valmistajan on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuote valmistetaan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
suunnittelueritelmien mukaisesti ja 
tuotteeseen sovellettavan toimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Holger Krahmer

Tarkistus 119
LIITE V

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 74.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta

Tarkistus 120
LIITE V, 1 KOHTA

1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jolla 
valmistaja, joka täyttää tämän liitteen 
2 kohdan velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 

1. Tässä liitteessä kuvataan menettely, jolla 
valmistaja, joka täyttää tämän liitteen 
2 kohdan velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, 
että energiaa käyttävä tuote täyttää 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
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vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja valmistajan 
on säilytettävä se.

vaatimukset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi kattaa 
yhden tai useampia tuotteita, ja sen on 
oltava valmistajan saatavilla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Jotta markkinoiden valvontaviranomaiset voivat käyttää tehokkaita markkinoiden valvonta- ja 
seurantamenetelmiä, niiden olisi tarvittaessa pystyttävä tarkistamaan energiaa käyttävän 
tuotteen asiakirjat, jos se on aiheellista tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Jotta 
varmistetaan asiakirjojen olevan helposti saatavilla valvontaviranomaisten niin vaatiessa, 
niiden pitäisi olla valmistajan saatavilla yhteisössä. Näin (direktiivin määritelmän mukainen) 
valmistaja saa asiakirjat, kun tuote saatetaan markkinoille. Tämä hillitsee vapaamatkustusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 121
LIITE VII, 3 KOHTA

3. liitteessä I olevassa osassa 1 mainitut 
ekologisen suunnittelun parametrit, joiden 
osalta ekologisen suunnittelun vaatimukset 
eivät ole tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusi 3 kohta ei täytä vaatimuksia, koska siinä esitetään ajatus täytäntöönpanotoimenpiteestä, 
jonka mukaan ekologisen suunnittelun vaatimukset eivät ole tarpeen. Tämä toimii 
tarkoitustaan vastaan, koska se rohkaisee teollisuutta olemaan parantamatta tuotteidensa 
suorituskykyä, koska "vaatimukset eivät ole tarpeen". Tämä olisi este innovaatioille, ja on 
hyvin epätavallista todeta säädöksessä, että suoritusta ei edellytetä. Se myös tosiasiallisesti 
rajoittaisi asiaa koskevien kansallisten vaatimusten asettamista, vaikka niitä ei säännellä 
EU:n tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 122
LIITE VII, 5 KOHTA

5. käytettävät mittausstandardit ja/tai 
mittausmenetelmät; jos mahdollista, 

5. käytettävät mittausstandardit ja/tai 
mittausmenetelmät; jos mahdollista, 
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käytetään yhdenmukaistettuja standardeja, 
joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

käytetään mittaukseen liittyviä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden 
viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetut standardit ovat yleensä luonteeltaan vapaaehtoisia (ks. johdanto-osan 
24 kappale, 2 artiklan 26 alakohta ja liitteet IV ja V). Mittausstandardien olisi kuitenkin 
oltava pakollisia, jotta voidaan luoda yhtäläiset kilpailuedellytykset ja jotta 
täytäntöönpanotoimenpiteen piiriin kuuluvien energiaa käyttävien tuotteiden mittaukset ovat 
vertailukelpoisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 123
LIITE VII, 6 KOHTA

6. vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
yksityiskohdat päätöksen 93/465/ETY 
mukaisesti

6. vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
yksityiskohdat päätöksen 93/465/ETY 
mukaisesti

– jos sovellettava(t) moduuli(t) on (ovat) 
muu (muita) kuin A moduuli; kyseisen
menettelyn valintaan johtavat tekijät,

– vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyn valintaan johtavat 
tekijät; erityisesti otetaan huomioon 
seuraavat tekijät:
a) kolmannen osapuolen suorittamaa 
testausta edellyttävää tuoteryhmää koskeva 
voimassa oleva kansallinen tai yhteisön 
ympäristö- ja/tai turvallisuuslainsäädäntö;
b) valmistajan riittämättömät omat 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset tai 
vaatimustenmukaisuutta koskevan 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
käyttäminen ekologisen suunnittelun 
alalla;
c) ympäristövaikutusten tai tarvittavien 
parannusten suuruus tai kiireellisyys;

– soveltuvin osin perusteet, jotka koskevat 
kolmansille osapuolille annettavaa 
hyväksyntää ja/tai varmentamista.

– soveltuvin osin perusteet, jotka koskevat 
kolmansille osapuolille annettavaa 
hyväksyntää ja/tai varmentamista;

Jos eri moduuleista säädetään saman 
energiaa käyttävän tuotteen osalta muissa 
EY-vaatimuksissa, 
täytäntöönpanotoimenpiteessä määritelty 
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moduuli on ensisijainen kyseisen 
vaatimuksen osalta;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä määritelmä, mukaan luettuna tiettyjen kriteerien asettaminen tapauksissa, 
joissa aiotaan käyttää eri moduuleja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 124
LIITE VII, 7 A KOHTA (uusi)

7 a. mahdolliset muut ympäristömerkit kuin 
yhteisön ympäristömerkit, joiden katsotaan 
täyttävän yhteisön ympäristömerkkiä 
vastaavat vaatimukset 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys markkinoiden 
asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 125
LIITE VII, 7 A KOHTA (uusi)

7 a. mahdolliset muut ympäristömerkit kuin 
yhteisön ympäristömerkit, joiden katsotaan 
täyttävän yhteisön ympäristömerkkiä 
vastaavat vaatimukset 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuusolettaman 
toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys markkinoiden asianmukaisen 
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valvonnan toteuttamiseksi.
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