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A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Peter Liesemódosítása

25.módosítás
CÍM

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
az energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítására és a 
92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és 
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítására szolgáló keret 
létrehozásáról

(Nem érinti az angol változatot.)

Or. de

Indokolás

(Nem érinti az angol változatot.)
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Jonas Sjöstedtmódosítása

26.módosítás
BEVEZETŐ HIVATKOZÁS 1

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

A 95. cikken alapuló javaslat azzal a kockázattal jár, hogy korlátozza az EU követelményein 
túllépni kívánó nemzeti környezetvédelmi / energiával kapcsolatos követelményeket. Ez 
különösen vonatkozik a veszélyes anyagokra és az olyan regionális fontosságú kérdésekre, mint a 
vízzel kapcsolatos hatékonyság, vagy az üvegházhatású gázok csökkentése a kiotói 
kötelezettségvállalásoknak megfelelően. Ezen túlmenően pedig közismert, hogy a nemzeti 
kezdeményezések további EU fellépésekre ösztönöznek, és ezt az alapvető fontosságú politikai 
hajtóerőt nem szabad aláásni. Van példa más olyan termékpolitikára is, amely a 175. cikken 
alapul. Ilyen például a folyékony üzemanyagok kéntartalmáról szóló 1999/32/EK irányelv, amely 
az üzemanyag kéntartalmával kapcsolatos követelményeket harmonizálja, de amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára azt, hogy amennyiben kívánják, akkor ennél szigorúbb 
követelményeket szabjanak meg.

Claude Turmesmódosítása

27.módosítása
BEVEZETŐ HIVATKOZÁS 1

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. és 175. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a célja elsődlegesen az egészség és a környezet magas szintű védelme, 
valamint a keresletoldali hatékonyság révén az erőforrások takarékos felhasználásának és az 
energiabiztonságnak az elősegítése.
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Claude Turmesmódosítása

28.módosítás
1A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
program célkitűzéseit az ökológiailag 
helyes és fenntartható terméktervezés, 
valamint a vizek védelmét bátorító operatív 
intézkedések megfogalmazásának 
bátorításával kívánjuk elérni. Ilyenek 
például a tartósság, az ismételt felhasználás 
és az anyagában történő újrahasznosítás 
ösztönzése, valamint bizonyos anyagok és 
eszközök termékekkel kapcsolatos 
intézkedések révén történő kivonása.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a célkitűzései a Közösség környezetpolitikáján alapulnak, és így ezeket 
megfelelően fel kell idézni. Ez a szöveg a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban 
lefektetett célkitűzéseken alapul.

Claude Turmesmódosítása

29.módosítás
1B. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1b) A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
program a természeti erőforrások 
használatára és a velük való fenntartható 
gazdálkodásra irányuló fellépés iránti 
kötelezettségvállalást tartalmaz. Ennek
célja biztosítani azt, hogy az erőforrások 
fogyasztása, valamint az ezekkel összefüggő 
hatások nem lépik túl a környezet 
maximális teherbíró képességét, illetve nem 
okozzák a gazdasági növekedés és az 
erőforrások felhasználása között fennálló 
kapcsolatok felbomlását. Ezeket a 
célkitűzéseket az integrált 
termékpolitikában és a Közösség 
hulladékgazdálkodási stratégiájában 
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alkalmazott életciklus módszer figyelembe 
vételével kell megvalósítani prioritást 
jelentő olyan intézkedések révén, mint 
például (többek között) az előállítás és 
gyártás módszereinek és technikáinak 
támogatása, hogy ezzel is bátorítani 
lehessen az ökohatékonyságot, valamint a 
nyersanyagok, az energia, a víz és az egyéb 
erőforrások fenntartható felhasználását.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a célkitűzései a Közösség környezetpolitikáján alapulnak, és így ezeket 
megfelelően fel kell idézni. Ez a szöveg a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban 
lefektetett célkitűzéseken alapul. A jelenlegi keretirányelvtervezet nélkülöz mindennemű 
hivatkozást a meglévő európai uniós környezet- és egészségvédelmi célokra és célkitűzésekre. A 
hatodik környezetvédelmi cselekvési programra történő hivatkozás nem elégséges. A politikai 
célkitűzéseknek az energiafelhasználó termékek gyártói számára történő meghatározása 
szükségessé teszi, hogy világosan és pontosan hivatkozzunk a politikai törekvésekre, tekintettel 
arra, hogy sok döntést kell majd figyelembe venni.

Jonas Sjöstedtmódosítása

30.módosítás
1A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
program célkitűzéseinek megvalósítására 
az integrált termékpolitikában és a 
Közösség hulladékgazdálkodási 
stratégiájában alkalmazott életciklus
módszer figyelembe vételével kerül sor, 
többek között például az ökológiailag helyes 
és fenntartható terméktervezés, valamint a 
vizek védelmét bátorító operatív 
intézkedések megfogalmazása révén. 
Ilyenek például a tartósság, az ismételt 
felhasználás és az anyagában történő 
újrahasznosítás ösztönzése, valamint 
bizonyos anyagok és eszközök termékekkel 
kapcsolatos intézkedések révén történő 
kivonása..

Or. en
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Indokolás

Ennek az irányelvnek a célkitűzései a Közösség környezetpolitikáján alapulnak, és így ezeket 
megfelelően fel kell idézni. Ez a szöveg a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban 
lefektetett célkitűzéseken alapul.

Jonas Sjöstedtmódosítása

31.módosítás
1B. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1b) A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
program a természeti erőforrások 
használatára és a velük való fenntartható 
gazdálkodásra irányuló fellépés iránti 
kötelezettségvállalást tartalmaz. Ennek 
célja biztosítani azt, hogy az erőforrások 
fogyasztása, valamint az ezekkel összefüggő 
hatások nem lépik túl a környezet 
maximális teherbíró képességét, illetve nem 
okozzák a gazdasági növekedés és az 
erőforrások felhasználása között fennálló 
kapcsolatok felbomlását. Ezeket a 
célkitűzéseket az integrált 
termékpolitikában és a Közösség 
hulladékgazdálkodási stratégiájában 
alkalmazott életciklus módszer figyelembe 
vételével kell megvalósítani prioritást 
jelentő olyan intézkedések révén, mint 
például (többek között) az előállítás és 
gyártás módszereinek és technikáinak 
támogatása, hogy ezzel is bátorítani 
lehessen az ökohatékonyságot, valamint a 
nyersanyagok, az energia, a víz és az egyéb 
erőforrások fenntartható felhasználását.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a célkitűzései a Közösség környezetpolitikáján alapulnak, és így ezeket 
megfelelően fel kell idézni. Ez a szöveg a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban 
lefektetett célkitűzéseken alapul. A jelenlegi keretirányelv tervezet nélkülöz mindennemű 
hivatkozást a meglévő európai uniós környezet- és egészségvédelmi célokra és célkitűzésekre. A 
hatodik környezetvédelmi cselekvési programra történő hivatkozás nem elégséges. A politikai 
célkitűzéseknek az energiafelhasználó termékek gyártói számára történő meghatározása 
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szükségessé teszi, hogy világosan és pontosan hivatkozzunk a politikai törekvésekre, tekintettel 
arra, hogy sok döntést kell majd figyelembe venni.
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Anders Wijkmanmódosítása

32.módosítás
12. PREAMBULUMBEKEZDÉS

Szükséges és indokolt lehet egyes 
termékekre, vagy ezek környezetvédelmi 
teljesítményére vonatkozóan külön 
számszerűsített környezetbarát tervezési 
követelményeket előírni, hogy környezeti 
hatásuk a lehető legkisebb legyen.
Tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményének 
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve keretében 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez való 
hozzájárulás sürgősségére, és az ebben az 
irányelvben szorgalmazott integrált 
megközelítés sérelme nélkül, bizonyos 
elsőbbséget kell adni azoknak az 
intézkedéseknek, amelyek nagy 
valószínűséggel és alacsony 
költségkihatással csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Az 
ilyen intézkedések is hozzájárulhatnak a 
természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához, és jelentős hozzájárulást 
nyújtanak a fenntartható termelés és 
fogyasztás tízéves keretprogramjához, 
amelyet a fenntartható fejlődésről szóló, 
2002. szeptemberi johannesburgi világ-
csúcstalálkozón fogadtak el

Szükséges és indokolt lehet egyes 
termékekre, vagy ezek környezetvédelmi 
teljesítményére vonatkozóan külön 
számszerűsített környezetbarát tervezési 
követelményeket előírni, hogy környezeti 
hatásuk a lehető legkisebb legyen. 
Tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményének 
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve keretében 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez való 
hozzájárulás sürgősségére, és az ebben az 
irányelvben szorgalmazott integrált 
megközelítés sérelme nélkül, bizonyos 
elsőbbséget kell adni azoknak az 
intézkedéseknek, amelyek nagy 
valószínűséggel és alacsony 
költségkihatással csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Az 
ilyen intézkedések is hozzájárulhatnak a 
természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához, és jelentős hozzájárulást 
nyújtanak a fenntartható termelés és 
fogyasztás tízéves keretprogramjához, 
amelyet a fenntartható fejlődésről szóló, 
2002. szeptemberi johannesburgi világ-
csúcstalálkozón fogadtak el

Kellőképpen el kell ismerni a termékek 
szolgáltatásokra történő átváltásából 
fakadó lehetséges környezeti előnyöket –
legalább az energiafelhasználó termékek 
területén.  Intézkedéseket kell keresni, 
amelyek arra ösztönzik az üzleti közösséget, 
hogy ilyen irányba ható változásokat 
érjenek el.

Or. en

Indokolás

Az energia és az anyagok forgalmát sok termékterület esetében jelentősen lehetne csökkenteni, 
ha a fogyasztási cikkeket szolgáltatásokra váltanák át. Erre sok példa adódhat: ilyen lehet 
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például az, ha televíziókészülék és/vagy mosógép vásárlása helyett televízió szolgáltatást vagy 
mosási szolgáltatást veszünk bérbe, vagy egy üzenetrögzítő gépet egy üzenetrögzítő 
szolgáltatással váltunk fel, stb. Ilyen szolgáltatások biztosítása révén ösztönözzük a 
dematerializálást, és a gyártók is közvetlen ösztönzést kapnak arra, hogy olyan termékeket 
hozzanak létre, amelyek energiahatékonyak, könnyen karbantarthatók és hosszú időn keresztül 
fejleszthetők. 

Peter Liesemódosítása

33.módosítás
12A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a) Az energiafogyasztás csökkentése az 
európai környezetpolitika fontos eszköze, 
amint azt például az Európai Éghajlat-
változási Program (ECCP) is lefektette az 
összes érdekelt féllel folytatott konzultációt 
követően.

Or. en

Indokolás

Lásd az első olvasat 18. és 80. számú módosításait.

Anders Wijkmanmódosítása

34.módosítás
13. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A környezetbarát tervezési 
követelményszintet általában műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi elemzések 
alapján kell meghatározni. A 
követelményszint meghatározási 
módszerének rugalmassága tovább 
gyorsíthatja a környezetvédelmi teljesítmény 
növelését. Az érdekelt felekkel az elemzés 
során konzultációt kell folytatni, és aktív 
együttműködésükre van szükség. A kötelező 
erejű rendelkezések megállapításához az 
érdekelt felekkel megfelelő konzultációt kell 
folytatni. Az ilyen konzultáció során az 
intézkedések fokozatos bevezetésének vagy 

(13) A környezetbarát tervezési 
követelményszintet általában műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi elemzések 
alapján kell meghatározni. A 
követelményszint meghatározási 
módszerének rugalmassága tovább 
gyorsíthatja a környezetvédelmi teljesítmény 
növelését. Az érdekelt felekkel az elemzés 
során konzultációt kell folytatni, és aktív 
együttműködésükre van szükség. A kötelező 
erejű rendelkezések megállapításához az 
érdekelt felekkel megfelelő konzultációt kell 
folytatni. Az ilyen konzultáció során az 
intézkedések fokozatos bevezetésének vagy 
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átmeneti intézkedések meghozatalának 
szükségességére derülhet fény. A közbenső 
célok megállapítása növeli a politika 
előreláthatóságát, lehetővé teszi a 
termékfejlesztési ciklushoz való 
alkalmazkodást, és megkönnyíti az érdekelt 
felek számára a hosszú távú tervezést.

átmeneti intézkedések meghozatalának 
szükségességére derülhet fény. A közbenső 
célok megállapítása növeli a politika 
előreláthatóságát, lehetővé teszi a 
termékfejlesztési ciklushoz való 
alkalmazkodást, és megkönnyíti az érdekelt 
felek számára a hosszú távú tervezést.

Az elemzések során (különösen az 
életciklusra vonatkozó költségelemzés 
során), valamint a követelmények 
meghatározásakor nemzetközi 
teljesítményértékelést (benchmarking) kell 
használni.
A követelményszint meghatározására 
szolgáló módszerek kialakításakor a 
„szolgáltatástervezés”-nek (vagyis a 
funkcionális és a rendszerszerű 
gondolkodásnak) a „terméktervezés”-sel 
történő összehasonlítása ugyancsak a 
teljesítményértékelési folyamat részét kell 
képezze.

Or. en

Indokolás

Az energia és az anyagok forgalmát sok termékterület esetében jelentősen lehetne csökkenteni, 
ha a fogyasztási cikkeket szolgáltatásokra váltanák át. Erre sok példa adódhat: ilyen lehet 
például az, ha televíziókészülék és/vagy mosógép vásárlása helyett televízió szolgáltatást vagy 
mosási szolgáltatást veszünk bérbe, vagy egy üzenetrögzítő gépet egy üzenetrögzítő 
szolgáltatással váltunk fel, stb. Ilyen szolgáltatások biztosítása révén ösztönözzük a 
dematerializálást, és a gyártók is közvetlen ösztönzést kapnak arra, hogy olyan termékeket 
hozzanak létre, amelyek energiahatékonyak, könnyen karbantarthatók és hosszú időn keresztül 
fejleszthetők.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

35.módosítás
13A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(13a) Olyan országok, mint például Japán 
ambiciózus módszereket dolgoztak ki a 
környezetbarát tervezéssel kapcsolatos 
energiahatékonysági követelmények 
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meghatározására. Az európai gyártók 
jövőbeli versenyképességének biztosítása 
érdekében a Bizottságnak az egyes 
végrehajtási intézkedések szerinti konkrét 
követelmények megállapításakor az ilyen 
kezdeményezéseket gondosan figyelembe 
kell vennie.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 21. módosításának ismételt benyújtása.

Anders Wijkmanmódosítása

36.módosítás
13A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(13a) Ez az irányelv nem gátolja a 
tagállamokat abban, hogy a Szerződéssel 
összhangban szigorúbb követelményeket 
tartsanak fenn, vagy vezessenek be az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozóan, 
hogy ez által biztosítsák a környezet, az 
egészség és az energiaellátás biztonságának 
magas szintű védelmét. A 98/34/EK 
irányelv minden ilyen nemzeti intézkedésre 
vonatkozik.
Abban az esetben ha a tagállamok 
szigorúbb követelményeket vezetnek be az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozóan, 
akkor erőfeszítéseket kell tenni annak
biztosítására, hogy ezek a követelmények ne 
legyenek ellentétesek az EU szintjén 
meghatározott követelményekkel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a következőkön alapul: az Európai Parlament által az első olvasat során 
elfogadott 61. módosítás, a közös álláspont 20. preambulumbekezdése, valamint a Ries-féle 17. 
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módosítás. Az irányelv elsődleges célkitűzése a környezet védelme. A tagállamoknak ezért meg 
kell adni a lehetőséget arra, hogy ennek az irányelvnek a követelményeit kiegészítsék a jelenlegi 
konkrét körülményeknek megfelelően (pl. éghajlati eltérések, a kiotói követelmények, konkrét 
ökológiai körülmények). Példák olyan irányelvekre, amelyekben a 95. cikket szigorúbb nemzeti 
rendelkezésekkel egészítették ki: 90/314, 93/13, 01/95 és 94/62 EK irányelvek.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

37.módosítás
14. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint például az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A jogi szabályozásra 
akkor lehet szükség, ha a piaci erők nem a 
kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

(14) Alternatív fellépéseket, mint például az 
ipar önszabályozása, kell fontolóra venni, 
ha ezekkel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A meglévő vagy javasolt 
önszabályozásokat ugyanolyan független 
elemzésnek, az érdekelt felek által történő 
vizsgálatnak és monitoringnak kell 
alávetni, mint a végrehajtási intézkedéseket.
A jogi szabályozásra akkor van szükség, ha 
a piaci erők nem a kívánt irányba, vagy nem 
elfogadható gyorsasággal fejlődnek.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 22. módosítása.

Chris Daviesmódosítása

38.módosítás
14. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Előnyben kell részesíteni az olyan
alternatív fellépéseket, mint például az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A jogi szabályozásra 
akkor lehet szükség, ha a piaci erők nem a 
kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

(14) Alternatív fellépéseket, mint például az 
ipar önszabályozása, olyankor kell fontolóra 
venni, ha ezekkel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A meglévő vagy javasolt 
önszabályozásokat ugyanolyan független 
elemzésnek, az érdekelt felek által történő 
vizsgálatnak és monitoringnak kell 
alávetni, mint a végrehajtási intézkedéseket.
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A jogi szabályozásra akkor van szükség, ha 
a piaci erők nem a kívánt irányba, vagy nem 
elfogadható gyorsasággal fejlődnek.

Or. en

Claude Turmesmódosítása

39.módosítás
14. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Előnyben kell részesíteni az olyan 
alternatív fellépéseket, mint például az ipar 
önszabályozása, ha ezzel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A jogi szabályozásra 
akkor lehet szükség, ha a piaci erők nem a 
kívánt irányba, vagy nem elfogadható 
gyorsasággal fejlődnek.

(14) Alternatív fellépéseket, mint például az 
ipar önszabályozása, olyankor kell fontolóra 
venni, ha ezekkel gyorsabban vagy 
költséghatékonyabb módon lehet elérni a 
politikai célokat, mint kötelező erejű 
rendelkezésekkel. A meglévő vagy javasolt 
önszabályozásokat ugyanolyan független 
elemzésnek, az érdekelt felek által történő 
vizsgálatnak és monitoringnak kell 
alávetni, mint a végrehajtási intézkedéseket.
A jogi szabályozásra akkor van szükség, ha 
a piaci erők nem a kívánt irányba, vagy nem 
elfogadható gyorsasággal fejlődnek.

Or. en

Claude Turmesmódosítása

40.módosítás
15. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) Az önszabályozás, ide értve az 
egyoldalú kötelezettségvállalásként 
felajánlott önkéntes ipari vállalásokat, a 
gyors és költséghatékony végrehajtásnak 
köszönhetően gyors fejlődéshez vezethet, 
továbbá lehetővé teszi mind a technológiai 
lehetőségekhez, mind a piac 
érzékenységéhez való rugalmas és 
megfelelő alkalmazkodást.

Törölve
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Or. en

Martin Callananmódosítása

41.módosítás
20 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A végrehajtási intézkedések 
előkészítése során a Bizottság – a 
tagállamokban meglévő és indokoltnak 
tartott védelmi szintek csökkentése nélkül –
megfelelő mértékben figyelembe veszi a 
hatályos nemzeti környezetvédelmi 
jogszabályokat is, különösen a mérgező 
anyagokról szóló jogszabályokat, melyeket a 
tagállamok szerint továbbra is fenn kellene 
tartani.

(20) A végrehajtási intézkedések 
előkészítése során a Bizottság megfelelő 
mértékben figyelembe veszi a hatályos 
nemzeti környezetvédelmi jogszabályokat is, 
különösen a mérgező anyagokról szóló 
jogszabályokat.

Or. en

Indokolás

Az EK Szerződés 95 (4) – (9) határozza meg azokat a feltételeket, amelyek a szigorúbb nemzeti 
jogszabályok fenntartására vagy bevezetésére vonatkoznak. A másodlagos törvény nem 
bírálhatja felül az elsődleges törvényt.

Hegyi Gyulamódosítása

42.módosítás
25. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) A harmonizált szabványok egyik fő 
szerepe, hogy segítse a gyártókat az ennek 
az irányelvnek az alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
tekintetében. Az ilyen szabványok 
alapvetőek a mérési és vizsgálati módszerek 
kidolgozása szempontjából. Az általános 
környezetbarát tervezési követelmények 
esetében a harmonizált szabványok 
jelentősen hozzá tudnak járulni ahhoz, 
hogy a gyártók termékeik ökológiai 
profilját az alkalmazandó végrehajtási 
intézkedések követelményeivel összhangban 
alakíthassák ki. Ezeknek a szabványoknak 
világosan meg kell határozniuk a viszonyt a 

(25) A harmonizált szabványok egyik fő 
szerepe, hogy segítse a gyártókat az ennek 
az irányelvnek az alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
tekintetében. Az ilyen szabványok 
alapvetőek a mérési és vizsgálati módszerek 
kidolgozása szempontjából. Az általános 
környezetbarát tervezési követelmények 
esetében a harmonizált szabványokat csak 
olyan esetben szabad használni, ahol 
megtörtént a referenciaszintek 
(benchmark) meghatározása. Ezeknek a 
szabványoknak világosan meg kell 
határozniuk a viszonyt a mindenkori 
szabványelőírások és az általuk 
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mindenkori szabványelőírások és az általuk 
meghatározott követelmények között. A 
harmonizált szabványoknak nem lehet az a 
céljuk, hogy korlátokat állapítsanak meg a 
környezetvédelmi jellemzők 
vonatkozásában.

meghatározott követelmények között. A 
harmonizált szabványokat nem szabad a 
környezetvédelmi teljesítmény szintjének, 
illetve a környezeti vonatkozások 
követelményszintjére vonatkozó törekvések 
(például limitált értékek meghatározása 
útján történő) meghatározására vagy 
megváltoztatására használni.

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványoktól nem várható el, illetve nem engedhető meg, hogy e szabványok 
döntsék el, vagy változtassák meg a végrehajtási intézkedésben meghatározott követelmények 
által kitűzött környezeti törekvések / teljesítmény szintjét. Ezen túlmenően a környezeti 
teljesítményt nem csupán a határértékek szabják meg. Ez a tárgykör szélesebb kiterjedésű. A 
végrehajtási intézkedésben meghatározott követelmény végleges környezeti teljesítmény-szintjére 
vonatkozó szabvány meghatározása történhet például egy konkrét mérési módszer 
kiválasztásával.
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Karin Scheelemódosítása 

43.módosítás
28A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(28a) Hatálybalépését követően erre az 
irányelvre az európai alkotmányt létrehozó 
szerződés 35(2). cikkének első és második 
francia bekezdésében foglalt rendelkezések 
vonatkoznak. Az alkotmányt létrehozó 
szerződés hatályba lépését követően a 
tervnek megfelelően egy végrehajtási 
intézkedést kell hatályba léptetni, feltéve, 
hogy tagjai többségi fellépése révén az 
Európai Parlament egy meghatározott 
időkereten belül kifogást nem emelt.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 30. módosításának újrafogalmazása.  Ez az energiafelhasználó termékek 
19. cikkben található felülvizsgálati javaslatával kapcsolatos, és fontos létrehozni egy 
„visszahívási” mechanizmust, hogy ellenőrizni lehessen a rendelkezésnek a hagyományos 
jogalkotási folyamatból a Bizottsági kötelezettségvállalási eljárásokhoz történő átadását. A 
35(2). cikk a következőképpen szól:  „- az Európai Parlament vagy a Miniszterek Tanácsa úgy 
határozhat, hogy a felhatalmazást visszavonja; - a felhatalmazáson alapuló rendelet csak akkor 
léphet hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Miniszterek Tanácsa az európai törvényben, 
illetve kerettörvényben előírt határidőn belül nem emel ellene kifogást.”

Claude Turmesmódosítása

44.módosítás
28A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(28a) Hatálybalépését követően erre az 
irányelvre az európai alkotmányt létrehozó 
szerződés 35(2). cikkének első és második 
francia bekezdésében foglalt rendelkezések 
vonatkoznak. Az alkotmányt létrehozó 
szerződés hatályba lépését követően a 
tervnek megfelelően egy végrehajtási 
intézkedést kell hatályba léptetni, feltéve, 
hogy tagjai többségi fellépése révén az 
Európai Parlament egy meghatározott 
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időkereten belül kifogást nem emelt.

Or. en

Indokolás

A 30. módosítás  újrafogalmazása.  Ez az energiafelhasználó termékek 19. cikkben található 
felülvizsgálati javaslatával kapcsolatos, és fontos létrehozni egy „visszahívási” mechanizmust, 
hogy ellenőrizni lehessen a rendelkezésnek a hagyományos jogalkotási folyamatból a Bizottsági 
kötelezettségvállalási eljárásokhoz történő átadását. A 35(2). cikk a következőképpen szól:  „- az 
Európai Parlament vagy a Miniszterek Tanácsa úgy határozhat, hogy a felhatalmazást 
visszavonja; - a felhatalmazáson alapuló rendelet csak akkor léphet hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Miniszterek Tanácsa az európai törvényben, illetve kerettörvényben előírt 
határidőn belül nem emel ellene kifogást.”

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

45.módosítás
1. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ez az irányelv az energiafelhasználó 
termékek közösségi környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények 
kereteit állapítja meg azzal a céllal, hogy 
biztosítsa e termékek szabad mozgását a 
belső piacon.

(1) Ez az irányelv az energiafelhasználó 
termékek közösségi környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények 
kereteit állapítja meg az energiahatékony 
fejlesztés prioritása mellett azzal a céllal, 
hogy biztosítsa e termékek szabad mozgását 
a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 31. módosítása.

Vittorio Prodimódosítása

46.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartozó energiafelhasználó 
termékeket gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki felelős azért, hogy egy 
energiafelhasználó termék a termék saját
neve, vagy védjegye alatt történő 
forgalomba hozatala vagy saját
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neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba 
hozatalára és/vagy használatbavételére 
tekintettel megfeleljen ennek az irányelvnek. 
Az első mondatban meghatározott gyártó 
hiányában gyártónak kell tekinteni bármely 
olyan természetes vagy jogi személyt, aki az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba 
hoz és/ vagy használatba vesz;

használatára történő használatbavétele 
tekintetében megfeleljen ennek az 
irányelvnek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a gyártóra nézve javasolt eredeti meghatározás, amelyet a Parlament 
érintetlenül hagyott. A Parlament által az első olvasat alkalmával elfogadott „importőr” 
meghatározásával együtt.

Holger Krahmermódosítása

47.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartozó energiafelhasználó 
termékeket gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba 
hozatalára és/vagy használatbavételére 
tekintettel megfeleljen ennek az 
irányelvnek. Az első mondatban 
meghatározott gyártó hiányában gyártónak 
kell tekinteni bármely olyan természetes 
vagy jogi személyt, aki az ennek az 
irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki felelős az ennek az 
irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó termékeket tervezéséért 
és gyártásáért, valamint e termékeknek a 
Közösség piacán történő forgalomba 
hozataláért és/vagy saját neve vagy 
védjegye alatt, illetve saját használatára 
történő használatbavételéért.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó vagy a 
Közösségben lévő meghatalmazott képviselő 
hiányában gyártónak kell tekinteni bármely 
olyan természetes vagy jogi személyt, aki az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket a közösségi
piacon forgalomba hoz;

Or. en

Indokolás

A „gyártó” jelenlegi meghatározása nem teljes és értelmezési vitákat okozhat. Ez a 
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meghatározás biztosítja, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak mindig legyen egy olyan 
kapcsolódási pontjuk a Közösségen belül, aki felelős az energiafelhasználó termékek 
megfeleléséért.

Eija-Riitta Korhola és Martin Callananmódosítása

48.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó energiafelhasználó termékeket 
gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba hozatalára 
és/vagy használatbavételére tekintettel 
megfeleljen ennek az irányelvnek.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó hiányában 
gyártónak kell tekinteni bármely olyan 
természetes vagy jogi személyt, aki az ennek 
az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki egy 
energiafelhasználó termék tervezéséért, 
valamint e termék jelen irányelvnek történő 
megfeleléséért felelős az energiafelhasználó 
terméknek a gyártó neve vagy védjegye 
alatt, vagy a gyártó saját használatára történő 
forgalomba hozatala és/vagy 
használatbavétele tekintetében.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó vagy 
meghatalmazott képviselő Közösségen 
belüli hiánya esetén gyártónak kell tekinteni 
bármely olyan természetes vagy jogi 
személyt, aki az ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartozó energiafelhasználó 
terméket forgalomba hoz és/ vagy 
használatba vesz;

Or. en

Indokolás

Az ipari világ mai szerkezetét tekintve egy termék tervezése, gyártása és a piacon történő 
elhelyezése olyan műveletek, amelyeket különböző gazdasági szereplők végezhetnek el. Ilyen 
körülmények esetén a gyártó jelenlegi meghatározása mellett és a jövőbeli végrehajtási 
intézkedések követelményei alapján nehéz lenne azonosítani a „jogilag felelős felet”. Miután a 
jelen irányelv legfontosabb célja a termék tervezésével kapcsolatos, a hangsúlyt inkább a 
gyártási eljárás tervezési szakaszára, illetve azokra a felekre kell helyezni, akik a termék 
tervezéséért felelősek. Így a gyártó meghatározását oly módon kell módosítani, hogy az 
világosan magában foglalja a termék tervezéséért és piacra viteléért viselt felelősséget.

A módosítás a gyártók közös álláspontban megfogalmazott meghatározását kívánja tisztázni és 
az importőr meghatározásával, valamint az importőr felelősségének bevezetésével az első 
olvasat során benyújtott parlamenti módosítások mögött lévő elképzelésekre épít.

Ennek a módosításnak a fontosságát a 7. cikk (3) részéhez javasolt módosításokkal 
összefüggésben kell vizsgálni. Ez utóbbi módosítások a gyártó kötelezettségeit tisztázzák olyan 
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esetekben, amikor az energiafelhasználó termék tervezése a gyártó szervezetén kívül történik. 
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Peter Liese and Karl-Heinz Florenzmódosítása

49.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó energiafelhasználó termékeket 
gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba hozatalára 
és/vagy használatbavételére tekintettel 
megfeleljen ennek az irányelvnek.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó hiányában 
gyártónak kell tekinteni bármely olyan 
természetes vagy jogi személyt, aki az ennek 
az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki egy 
energiafelhasználó termék tervezéséért, 
valamint e termék jelen irányelvnek történő 
megfeleléséért felelős az energiafelhasználó 
terméknek a gyártó neve vagy védjegye 
alatt, vagy a gyártó saját használatára történő 
forgalomba hozatala és/vagy 
használatbavétele tekintetében.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó vagy 
meghatalmazott képviselő Közösségen 
belüli hiánya esetén gyártónak kell tekinteni 
bármely olyan természetes vagy jogi 
személyt, aki az ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartozó energiafelhasználó 
terméket forgalomba hoz és/ vagy 
használatba vesz;

Or. en

Indokolás

A módosítás a gyártók közös álláspontban megfogalmazott meghatározását kívánja tisztázni és 
az importőr meghatározásával, valamint az importőr felelősségének bevezetésével az első 
olvasat során benyújtott parlamenti módosítások mögött lévő elképzelésekre épít.
Ennek a módosításnak a fontosságát a 7. cikk (3) részéhez javasolt módosításokkal 
összefüggésben kell vizsgálni. Ez utóbbi módosítások a gyártó kötelezettségeit tisztázzák olyan 
esetekben, amikor az energiafelhasználó termék tervezése a gyártó szervezetén kívül történik.

Ĺsa Westlundmódosítása

50.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó energiafelhasználó termékeket
gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki olyan 
energiafelhasználó termékek tervezéséért és 
gyártásáért felelős, amelyekre a jelen 
irányelv vonatkozik, illetve aki felelős annak 
biztosításáért, hogy a termékeknek a gyártó 
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használatára történő – forgalomba hozatalára 
és/vagy használatbavételére tekintettel 
megfeleljen ennek az irányelvnek.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó hiányában 
gyártónak kell tekinteni bármely olyan 
természetes vagy jogi személyt, aki az ennek 
az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára a közös piacon történő 
forgalomba hozatala és/vagy 
használatbavétele megfeleljen ennek az 
irányelvnek. Az első mondatban 
meghatározott gyártó és meghatalmazott 
képviselő Közösségen belüli hiánya esetén 
gyártónak kell tekinteni bármely olyan 
természetes vagy jogi személyt, aki az ennek 
az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

Or. sv

Indokolás

A „gyártó” jelenlegi meghatározása nem teljes és értelmezési vitákat okozhat. A Bizottságnak az 
„Új és globális megközelítés”-en alapuló irányelvek végrehajtásáról szóló iránymutatásában a 
„gyártó” egy olyan meghatározását alkalmazza, amelyet ebben az irányelvben is használni 
kellene, hogy biztosítani lehessen a piac jobb felügyeletét.

Niels Buskmódosítása

51.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6. „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó energiafelhasználó termékeket 
gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba 
hozatalaés/vagy használatbavétele 
tekintetében megfeleljen ennek az 
irányelvnek. Az első mondatban 
meghatározott gyártó hiányában gyártónak 
kell tekinteni bármely olyan természetes 
vagy jogi személyt, aki az ennek az 
irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki egy 
energiafelhasználó termék tervezéséért és 
gyártásáért, valamint e termék jelen 
irányelvnek történő megfeleléséért felelős az 
energiafelhasználó terméknek a gyártó neve 
vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára a Közösség piacán történő 
forgalomba hozatala és/vagy 
használatbavétele tekintetében. Az első 
mondatban meghatározott gyártó vagy a 
Közösségben lévő meghatalmazott képviselő 
hiányában gyártónak kell tekinteni bármely 
olyan természetes vagy jogi személyt, aki az 
ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket a közösségi
piacon forgalomba hoz;
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Or. en

Indokolás

A „gyártó” jelenlegi meghatározása nem teljes és értelmezési vitákat okozhat.
A Bizottságnak az „Új és globális megközelítés”-en alapuló irányelvek végrehajtásáról szóló 
iránymutatásában a „gyártó” egy olyan meghatározását adja, amelyet ebben az 
energiahasználó termékekről szóló javaslatban is használni kellene a piac megfelelő felügyelete 
érdekében. Ez a meghatározás biztosítja, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak mindig legyen egy 
olyan kapcsolódási pontjuk a Közösségen belül, aki felelős az energiafelhasználó termékek 
megfeleléséért. Az energiafelhasználó termék gyártója meghatározásának a fent említett 
bizottsági iránymutatásban szereplő meghatározással történő összhangba hozása ugyancsak 
biztosítaná az összhangot az ugyanezen energiafelhasználó termékre vonatkozó meglévő egyéb 
olyan jogszabályokkal, amelyre a végrehajtási intézkedések potenciálisan vonatkozhatnak.
A módosítás megfelel azoknak a célkitűzéseknek, amelyek az Európai Parlament által az első 
olvasat során elfogadott álláspontban szerepelnek (lásd a végleges EP jelentés 36., 48.1a, 50. és 
70. módosításait). 

Chris Daviesmódosítása

52.módosítás
2. CIKK (6) PONT

6) „Gyártó”: bármely természetes, vagy jogi 
személy, aki ennek az irányelvnek a hatálya 
alá tartozó energiafelhasználó termékeket 
gyárt, és felelős azért, hogy az 
energiafelhasználó termék – a gyártó saját 
neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját 
használatára történő – forgalomba hozatalára 
és/vagy használatbavételére tekintettel 
megfeleljen ennek az irányelvnek.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó hiányában 
gyártónak kell tekinteni bármely olyan 
természetes vagy jogi személyt, aki az ennek 
az irányelvnek a hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó terméket forgalomba hoz 
és/ vagy használatba vesz;

6) „Gyártó”: bármely olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki egy 
energiafelhasználó termék tervezéséért, 
valamint e termék jelen irányelvnek történő 
megfeleléséért felelős az energiafelhasználó 
terméknek a gyártó neve vagy védjegye 
alatt, vagy a gyártó saját használatára történő 
forgalomba hozatala és/vagy 
használatbavétele tekintetében.. Az első 
mondatban meghatározott gyártó vagy 
meghatalmazott képviselő Közösségen 
belüli hiánya esetén gyártónak kell tekinteni 
bármely olyan természetes vagy jogi 
személyt, aki az ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartozó energiafelhasználó 
terméket forgalomba hoz és/ vagy 
használatba vesz;

Or. en

Indokolás

Az ipari világ mai szerkezetét tekintve egy termék tervezése, gyártása és a piacon történő 
elhelyezése olyan műveletek, amelyeket különböző gazdasági szereplők végezhetnek el. Ilyen 
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körülmények esetén a gyártó jelenlegi meghatározása mellett és a jövőbeli végrehajtási 
intézkedések követelményei alapján nehéz lenne azonosítani a „jogilag felelős felet”. Miután a 
jelen irányelv legfontosabb célja a termék tervezésével kapcsolatos, a hangsúlyt inkább a 
gyártási eljárás tervezési szakaszára, illetve azokra a felekre kell helyezni, akik a termék 
tervezéséért felelősek. Így a gyártó meghatározását oly módon kell módosítani, hogy az 
világosan magában foglalja a termék tervezésért és piacra viteléért viselt felelősséget.

A módosítás a gyártók közös álláspontban megfogalmazott meghatározását kívánja tisztázni és 
az importőr meghatározásával, valamint az importőr felelősségének bevezetésével az első 
olvasat során benyújtott parlamenti módosítások mögött lévő elképzelésekre épít.

Ennek a módosításnak a fontosságát a 7. cikk (3) részéhez javasolt módosításokkal 
összefüggésben kell vizsgálni. Ez utóbbi módosítások a gyártó kötelezettségeit tisztázzák olyan 
esetekben, amikor az energiafelhasználó termék tervezése a gyártó szervezetén kívül történik.

Vittorio Prodimódosítása

53.módosítás
2. CIKK (6) PONT (új)

6a) „Importőr”: a Közösségben székhellyel 
rendelkező bármely olyan természetes vagy 
jogi személy, aki első ízben vezet be a 
piacra egy energiafelhasználó terméket 
úgy, hogy a gyártó nem rendelkezik 
székhellyel a Közösségben és nincs jelen 
meghatalmazott képviselő sem;

Or. en

Indokolás

Ennek a meghatározásnak a bevezetése alapvető fontosságú és az importőr kötelezettségeivel 
foglalkozik, hogy ez által elkerülhetőek legyenek az olyan energiafelhasználó termékkel 
kapcsolatos viták, amelyet EU-n kívüli harmadik országokban gyártottak (olyan árukról van 
tehát szó, amelyeket úgy vezetnek be a piacra, hogy nem vonatkoznak rájuk azok a 
környezetbarát tervezési kötelezettségek, amelyeknek bevezetésére a jelen irányelv nyomán került 
sor). Az Új Megközelítés szellemében az importőrnek mindenkor olyan helyzetben kell lennie, 
hogy át tudja adni a piacfelügyeleti hatóság számára a termék CE megfelelőségi 
nyilatkozatának, valamint műszaki dokumentációjának egy példányát.
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Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

54.módosítás
2. CIKK (18A) PONT (új)

18a) “legalacsonyabb életciklus költség”: 
egy energiafelhasználó termék vételárának 
és reális élettartama alatti diszkontált 
fenntartási költségének összege;

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 46. módosítása.

Peter Liesemódosítása

55.módosítás
2. CIKK (19A) PONT (új)

19a) „Egy termék környezetbarát 
tervezésének irányadó szintje” az elérhető 
legjobb technológia (BAT)1 figyelembe 
vételét jelenti egy konkrét környezeti 
vonatkozással kapcsolatban. Adott esetben 
ez a nemzetközi irányadó szintek 
felhasználását jelenti (mind a hatékonysági 
küszöbértékek, mind pedig a felhasznált 
adatok vonatkozásában) – különösképpen 
az energiahatékonyság esetében;

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 44. módosítása.

Jonas Sjöstedtmódosítása

56.módosítás
2. CIKK (19A) PONT (új)

  
1 Az integrált szennyezésmegelőzési- és csökkentési (IPPC) irányelvben használt móddal megegyezően
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19a) „Egy termék környezetbarát 
tervezésének irányadó szintje” az elérhető 
legjobb technológia (BAT)1 figyelembe 
vételét jelenti egy konkrét környezeti 
vonatkozással kapcsolatban. Adott esetben 
ez a nemzetközi irányadó szintek 
felhasználását jelenti (mind a hatékonysági 
küszöbértékek, mind pedig a felhasznált 
adatok vonatkozásában) – különösképpen 
az energiahatékonyság esetében;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 44. módosításának ismételt benyújtása az „irányadó érték” (benchmark) 
meghatározására, amelyet mind az I. Melléklet 3. része, mind pedig a II. Melléklet 1. része 
használ.
• A meghatározás tisztázása érdekében a „legjobb környezetbarát tervezés” kifejezést az 

„elérhető legjobb technológia” (BAT -Best Available Technology) kifejezés váltotta fel az 
integrált szennyezésmegelőzési- és csökkentési (IPPC) irányelvben használt 
megfogalmazással egyezően. A „legjobb környezetbarát tervezés” különböző nyelveken 
eltérő jelentésekkel bírhat (angolul a legjobb teljesítményt jelenti; más nyelvekben pedig az 
átlagot jelentheti). Az „elérhető legjobb technológia” (BAT -Best Available Technology) az 
integrált szennyezésmegelőzési- és csökkentési (IPPC) irányelvben használt 
megfogalmazással megegyezően pedig a következőket jelenti: „a társadalmi és gazdasági 
határfeltételeken, vagy a biztonsági követelményeken belül”. 

• A nemzetközi legjobb gyakorlattal és az elérhető legjobb technológiával (BAT) kapcsolatos 
teljesítményértékelést (benchmarking) világosan meg kell határozni. A nemzetközi 
teljesítményértékelés (benchmarking) bevezetésének két következménye van:

a) Biztosítani kell., hogy az EU szintjén megszabott hatékonysági küszöbértékek legalább 
annyira ambiciózusak legyenek, mint a nemzetközi szinten vagy az egyéb államokban 
meglévő / fennálló küszöbértékek;

b) Biztosítani kell, hogy a legalacsonyabb életciklus költség meghatározása során alkalmazott 
műszaki-gazdasági elemzésben használt értékek és adatok hitelesek legyenek.  Az EU 
energetikai műszaki-gazdasági elemzésében alkalmazott adatok hitelességének és 
megbízhatóságának garantálása érdekében a Bizottságnak és az érintett résztvevőknek 
ismerniük kell, és figyelembe kell venniük a hatékonysággal, valamint a rendelkezésre álló 
leghatékonyabb technológia költségével kapcsolatos meglévő nemzetközi tanulmányokat.

  
1 Az integrált szennyezésmegelőzési- és csökkentési (IPPC) irányelvben használt móddal megegyezően
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Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

57.módosítás
3. CIKK

Forgalomba hozatal és/vagy 
használatbavétel

Piacfelügyelet

(1) A tagállamok megteszik az összes 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a végrehajtási intézkedések hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termékek csak 
akkor legyenek forgalomba hozhatók 
és/vagy használatba vehetők, ha 
megfelelnek az említett intézkedéseknek és 
a 4. cikknek megfelelő CE-jelöléssel 
vannak ellátva.

(1) A tagállamok megteszik az összes 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a végrehajtási intézkedések vagy a 
13a. cikkben hivatkozott önkéntes 
megállapodások hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó termékek csak akkor 
legyenek forgalomba hozhatók és 
használatba vehetők, ha megfelelnek az 
említett intézkedéseknek.

2. A tagállamok kijelölik a piacfelügyeletre
illetékes hatóságot. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ezek a hatóságok 
megfelelő hatáskörrel rendelkezzenek, és azt 
felhasználják annak érdekében, hogy az 
ezen irányelv alapján őket megillető 
megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni. 
A tagállamok meghatározzák az illetékes 
hatóság feladatait, hatáskörét és szervezeti 
formáját; ez az illetékes hatóság a 
következőkre jogosult:

2. A tagállamok kijelölik a jelen irányelv 
alkalmazásáért felelős illetékes hatóságot. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek a 
hatóságok megfelelő hatáskört élveznek, és 
azt fel is használják annak érdekében, hogy 
az ezen irányelv alapján őket megillető 
megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni. 
A tagállamok meghatározzák az illetékes 
hatóság feladatait, hatáskörét és szervezeti 
formáját; ez az illetékes hatóság a 
következőkre jogosult:

(i.) az energiafelhasználó termékekkel
kapcsolatban a szükséges megfelelőségi 
vizsgálatoknak a megfelelő terjedelemben 
történő lebonyolítására, és a gyártónak vagy 
meghatalmazott képviselőjének a nem 
megfelelő energiafelhasználó terméknek a 
piacról történő visszahívására való 
kötelezésére a 6. cikk értelmében;

(i) az energiafelhasználó termékekkel
kapcsolatban a szükséges megfelelőségi 
vizsgálatoknak a megfelelő terjedelemben 
történő lebonyolítására akár e termékek 
forgalomba hozatalát követően is, és a 
gyártónak vagy az importőrnek a nem 
megfelelő termékeknek a piacról történő 
visszahívására való kötelezésére;

(ii) a végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban, kérni az érintett felek részéről 
minden szükséges információ rendelkezésre 
bocsátását;

(ii) a végrehajtási intézkedésekkel vagy az 
önkéntes megállapodásokkal összhangban, 
kérni az érintett felek részéről minden 
szükséges információ rendelkezésre 
bocsátását;

(iii) termékmintavétel és a termékminták 
megfelelőségi vizsgálata.

(iii) termékmintavétel és a termékminták 
megfelelőségi vizsgálata.

3. A tagállamok a piacfelügyelet 
eredményeiről tájékoztatják a Bizottságot; 

3. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot; 
és amennyiben szükséges, a Bizottság ezt az 
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és amennyiben szükséges, a Bizottság ezt az 
információt más tagállamoknak is átadhatja.

információt más tagállamoknak is átadhatja.

4. (4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóknak és más érdekelt feleknek 
módjuk legyen észrevételeket tenni az 
illetékes hatóságok számára a termék 
megfelelőségével kapcsolatban.

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóknak és más érdekelt feleknek 
módjuk legyen panaszt benyújtani az 
illetékes hatóságok számára a termék 
megfelelőségével, és a felügyelettel 
kapcsolatban. A tagállamok aktívan 
tájékoztatják a fogyasztókat és az egyéb 
érintett feleket az ennek érdekében 
létrehozott eljárásokról.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 47. módosítása.

Claude Turmesmódosítása

58.módosítás
5. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A tagállamok nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják, és nem akadályozhatják a 4. 
cikknek megfelelően CE-jelöléssel ellátott 
energiafelhasználó termékek területükön 
történő forgalomba hozatalát és 
használatbavételét az I. melléklet 1. 
részében meghatározott, az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó 
környezetbarát tervezési paraméterekkel 
kapcsolatos környezetbarát tervezési 
követelményekre történő hivatkozással 
abban az esetben, ha az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés értelmében nincs 
szükség környezetbarát tervezési 
követelményre.

Törölve

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetett 5. cikk (2) bekezdés nem megfelelő, ugyanis ez a végrehajtási intézkedés 
olyan elképzelését vezeti be, amely szerint nincs szükség környezetbarát tervezési 
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követelményekre. Ez nem kívánatos eredménnyel járna, ugyanis arra bátorítaná az ipart, hogy 
tekintettel „a követelmények hiányára” ne fejlessze termékei teljesítményét. Ez így az innováció 
gátjává válik, és nagyon szokatlan megállapítani egy jogi dokumentumban, hogy nincs szükség 
teljesítményre. Ez egyben tényleges korlátozást jelentene bizonyos vonatkozásokkal kapcsolatos 
nemzeti követelmények kialakítására nézve is annak ellenére, hogy ezeket a vonatkozásokat EU 
szinten nem szabályozzák.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

59.módosítás
6. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

5(a). Abban az esetben, ha egy olyan 
energiafelhasználó termék viseli a CE-
jelölést, amely nem mindenben felel meg az 
alkalmazandó végrehajtási intézkedés 
összes vonatkozó követelményének, akkor 
az érintett tagállam megfelelő lépést tesz 
azon gyártó, vagy a gyártó meghatalmazott 
képviselője ellen, aki elhelyezte a terméken 
a CE-jelölést, illetve azon importőr ellen, 
aki az energiafelhasználó terméket a 
Közösség piacán forgalomba hozta, és az 
érintett tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Indokolás

Az eredeti javaslatban szereplő 6. bekezdés ismételt benyújtása az EP által az első olvasat során 
módosított formában (50. módosítás). Szükség van a csalás elleni harcra.

Peter Liesemódosítása

60.módosítás
6. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
szükséges intézkedéseket az eljárás során 
keletkezett információk titkos jellegének 
megőrzésére, amennyiben ez indokolt.

(6) A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
szükséges intézkedéseket az eljárás során 
keletkezett információk titkos jellegének 
megőrzésére, amennyiben ez indokolt.

A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják a 
közvéleményt a nem-megfelelés bizonyított 
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eseteiről.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 50. módosítása. A „dicsérni és elmarasztalni” (Name-and-Shame) eljárás segít a 
csalás elleni küzdelemben.

Karin Scheelemódosítása

61.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

A megfelelőségértékelési eljárás arról is 
rendelkezik, hogy a végrehajtási 
intézkedésben lefektetett környezetbarát 
tervezési követelményekkel összhangban a 
gyártók a környezeti teljesítményről szóló 
nyilatkozatokat is benyújtsák a megfelelő 
hatóságoknak. Az információkat 
központilag dolgozzák fel, és használható 
formában vizsgálat céljaira a közvélemény 
és a szakemberek rendelkezésére bocsátják 
őket.
Ennek érdekében a végrehajtási 
intézkedésben szabványos nyilatkozat 
űrlapot határoznak meg az érintett 
elemekre vonatkozóan, a tagállamok pedig 
nemzeti és/vagy közösségi szinten kijelölik 
azokat a szerveket, amelyek felelősek ezen 
adatok fogadásáért.

Or. en
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Indokolás

Ismételten visszahelyezi a jelen irányelv információcserével kapcsolatos funkciónak 
megerősítését – az EP korábbi 75. módosításának ismételt benyújtása, az EP 55. és 76. 
módosításaiból származó, és ugyanezzel a kérdéssel foglalkozó módosításaiból vett javításokkal 
együtt. Ez a módosítás hajtja végre a Tanács közös álláspontja 22. preambulumbekezdésében 
foglaltakat - „Meg kell könnyíteni a környezetvédelmi életciklus alatti teljesítményről és a 
tervezési megoldások eredményeiről szóló információcserét. A gyártók környezetbarát tervezési 
erőfeszítéseivel nyert tudásanyag összegyűjtése és terjesztése az irányelv egyik legnagyobb 
haszna.” 

Martin Callananmódosítása

62.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra, vélelmezni kell, hogy a szervezet
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelyet a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)2 való önkéntes 
részvétel lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban vettek nyilvántartásba, és a 
nyilvántartás kiterjed a tervezési feladatra, 
akkor vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 

  
1 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
2 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
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tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
akkor vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a (tervezési feladatot is magában foglaló) környezetvédelmi vezetési rendszer 
(EMS) meglétét előíró kötelezettség közvetlenül a gyártóra irányuljon (aki egyben a 
terméktervezésért is felelős). Nehézzé válik a jogilag felelős jogalany azonosítása, ha az 
energiafelhasználó termék tervezőjétől kérjük számon környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS) 
meglétét, közben pedig az V. mellékletben a termékteljesítménnyel kapcsolatos tényleges 
követelmények a gyártóra vonatkoznak, és így egyúttal értelmezési problémák is felmerülhetnek.

Holger Krahmermódosítása

63.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)1 való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelyet a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)2 való önkéntes 
részvétel lehetővé tételéről szóló, 2001. 

  
1 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
2 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
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március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra, vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban vettek nyilvántartásba, és a 
nyilvántartás kiterjed a tervezési feladatra, 
akkor vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
akkor vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a (tervezési feladatot is magában foglaló) környezetvédelmi vezetési rendszer 
(EMS) meglétét előíró kötelezettség közvetlenül a gyártóra irányuljon (aki egyben a 
terméktervezésért is felelős). Nehézzé válik a jogilag felelős jogalany azonosítása, ha az 
energiafelhasználó termék tervezőjétől kérjük számon környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS) 
meglétét, közben pedig az V. mellékletben a termékteljesítménnyel kapcsolatos tényleges 
követelmények a gyártóra vonatkoznak, és így egyúttal értelmezési problémák is felmerülhetnek.
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Roberto Musacchiomódosítása

64.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és. szükség szerint, a 
gyártóra bízza a választást a IV. 
mellékletben meghatározott belső tervezés-
ellenőrzés és az V. melléklet szerinti 
irányítási rendszer között. Megfelelően 
indokolt esetben, és amennyiben ez a 
kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK határozatban 
leírt vonatkozó modulok közül is.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)1 való önkéntes
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra, vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelyet a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)2 való önkéntes 
részvétel lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban vettek nyilvántartásba, és a 
nyilvántartás kiterjed a tervezési feladatra, 
akkor vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék gyártója 
egy olyan szervezet, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
akkor vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Or. en
  

1 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
2 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
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Indokolás

Környezetvédelmi vezetési rendszert (EMS) csak olyan gyártók használhatnak, akik a tervezési 
feladatért is felelősek. 

A környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS) alkalmazása a jelen irányelvben javasolt két 
megfelelőségértékelési módszer egyike. Az EMS megfelelő használatának, valamint a piac 
hatékony felügyeletének biztosítása érdekében alapvető fontosságú garantálni, hogy a gyártók 
nyilvántartásba vett EMS-sel rendelkezzenek, illetve, hogy a tervezési feladat is szerepeljen a 
nyilvántartásban. 

Fontos, hogy a (tervezési feladatot is magában foglaló) környezetvédelmi vezetési rendszer 
(EMS) meglétét előíró kötelezettség közvetlenül a gyártóra irányuljon (aki egyben a 
terméktervezésért is felelős). Nehézzé válik a jogilag felelős jogalany azonosítása, ha az 
energiafelhasználó termék tervezőjétől kérjük számon környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS) 
meglétét, közben pedig az V. mellékletben a termékteljesítménnyel kapcsolatos tényleges 
követelmények a gyártóra vonatkoznak, és így egyúttal értelmezési problémák is felmerülhetnek.

Anders Wijkmanmódosítása

65.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK 
határozatban leírt vonatkozó modulok közül 
is.

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, a 
megfelelőségértékelési eljárás egy olyan EK 
típusvizsgálatot is magában foglalhat, 
amelyet egy bejelentett szervezet végez el a 
93/465/EGK határozatban leírt megfelelő 
modul alapján.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)1 való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)2 való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 

  
1 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
2 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
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március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra, vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a tervezési feladat olyan módon 
szerepel ebben a nyilvántartásban, amely 
megfelel a IV. melléklet 2. és 3. részében
felsorolt követelményeknek, akkor 
vélelmezni kell, hogy a szervezet irányítási 
rendszere megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek. 

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere olyan módon tartalmazza a 
terméktervezési feladatot amely megfelel a 
IV. melléklet 2. és 3. részében felsorolt 
követelményeknek, és amelyet az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
harmonizált szabványokkal összhangban 
hajtanak végre, akkor vélelmezni kell, hogy 
ez az irányítási rendszer megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A módosítás az EP 51. és 75. módosításain alapul, amelyet első olvasatban fogadtak el. A 
módosítás első része lehetővé teszi, hogy indokolt esetekben a VII. melléklet 6. részével 
összhangban a B modult (EK típusvizsgálatot) vegyék igénybe. A környezetvédelmi vezetési 
rendszer (EMS) az itt leírt módon nem elégséges eszköz annak garantálására, hogy a termékek 
megfelelnek a megfelelőségértékelés követelményeinek. Az EMS nem garantálja a környezet 
minőségének javulását, inkább a környezetirányítás szervezett megközelítését biztosítja.

Jonas Sjöstedt módosítása

66.módosítás
7. CIKKELY (2) BEKEZDÉS

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, és 

(2) A megfelelőségértékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben meghatározott 
belső tervezés-ellenőrzés és az V. melléklet 
szerinti irányítási rendszer között. 
Megfelelően indokolt esetben, a 
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amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőségértékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK 
határozatban leírt vonatkozó modulok közül 
is.

megfelelőségértékelési eljárás egy olyan EK 
típusvizsgálatot is magában foglalhat, 
amelyet egy bejelentett szervezet végez el a 
93/465/EGK határozatban leírt és a gyártási 
szakaszra vonatkozó megfelelő modul 
alapján.

2. Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS)1 való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra, vélelmezni kell, hogy a szervezet 
irányítási rendszere megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

2. Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. 
március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) 
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra (amely megegyezik az V. melléklet 
3. részében meghatározott feladattal), akkor 
vélelmezni kell, hogy a szervezet irányítási 
rendszere megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a környezetbarát 
terméktervezési feladatot (amely megegyezik 
az V. melléklet 3. részében meghatározott 
feladattal), és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak végre, 
akkor vélelmezni kell, hogy ez az irányítási 
rendszer megfelel az ezen irányelv V. 
mellékletében foglalt követelményeknek.

Or. en

Indokolás

1) A módosítás a B modul (EK típusvizsgálat) igénybevételének lehetőségét tisztázza, amely 
kompromisszum lenne az Európai Parlament 51. módosításának eredeti szándéka 
(alapértelmezett B modul) és a Tanács közös álláspontja között. A modul igénybevételét 
megfelelően indokolni kellene, és konkrét ismérveket kellene megállapítani az „Indokolás 
miatt” meghatározásához (lásd alább a VII. melléklethez fűzött módosítást). Az új szöveg 
ugyancsak kerüli az „…és amennyiben ez a kockázattal arányos” szavakat, amelyeket a 

  
1 HL L 114, 2001.4. 24. 1.o.
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COM és a tanácsi közös álláspont tartalmaz, mivel ez nem megfelelő, ugyanis nem 
biztonságról beszélünk, hanem a környezetről.

2) Az EMS (EMAS vagy mások) nem alkalmas eszköz a termékek megfelelőségértékeléséhez. Az 
a rendelkezés, hogy az EMAS nyilvántartás miatt vélelmezni lehet az V. mellékletben foglalt 
követelményeknek történő megfelelést, feltéve, hogy a „nyilvántartás kiterjed a tervezési 
feladatra” nem jelent semmit, ugyanis nem világos, hogy mi a jelentése ennek a 
rendelkezésnek. A tervezési feladat nincs meghatározva, és sokféleképpen értelmezhető. 
Ennek csak akkor lenne értelme, ha az energiafelhasználó termékek megfelelőségével 
kapcsolatos IV. melléket összes követelményét is az EMS részévé tennék. Ezért tehát annak 
alternatívájaként, hogy töröljük az V. mellékletre és az egyéb EMS rendszerekre történő 
hivatkozást, az elfogadott EMS rendszerek esetében e rendszerektől meg kellene követelni 
azt, hogy tartalmazzák azokat a kritikus környezetbarát tervezési elemeket, amelyeket az V. 
melléklet 3. része határoz meg.

Eija-Riitta Korhola és Martin Callananmódosítása

67.módosítás
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

(3) A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
tervezését a gyártó szervezetén kívül végzik 
fel, a gyártó továbbra is felelős marad 
annak biztosításáért, hogy a megfelelő 
végrehajtási intézkedés követelményeit 
betartják, illetve azért, hogy a műszaki 
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dokumentáció számára is rendelkezésre 
álljon az energiafelhasználó termék 
forgalomba helyezésekor.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha egy energiafelhasználó termék tervezését a gyártó szervezetén belül végzik 
el, akkor a gyártó képes ellenőrizni a termelést, illetve annak a műszaki dokumentációnak a 
Közösségen belül rendelkezésre állását, amely bizonyítja az energiafelhasználó termék 
megfelelését a végrehajtási intézkedés által megállapított jogi követelményeknek.
Az olyan esetekben viszont, amikor az energiafelhasználó termék tényleges tervezését végző 
jogalanya a gyártó szervezetén kívül van, és nem rendelkezik székhellyel a Közösségben (így 
tehát nem is vonatkozik rá a közösségi jog), akkor a terméket az EU piacán forgalomba hozó fél 
felelőssége biztosítani azt, hogy a termék tervezése a vonatkozó végrehajtási intézkedésnek 
megfelelően történik. 

Ez a módosítás megismétli azt az álláspontot, amelyet elsőként a Bizottság képviselt, és amelyet 
a Parlament első olvasatban támogatott.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

68.módosítás
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

(3) A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá
tartozó energiafelhasználó termék 
tervezését a gyártó szervezetén kívül végzik 
fel, a gyártó továbbra is felelős marad 
annak biztosításáért, hogy a megfelelő 
végrehajtási intézkedés követelményeit 
betartják, illetve azért, hogy a műszaki 
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dokumentáció számára is rendelkezésre 
álljon az energiafelhasználó termék 
forgalomba helyezésekor.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani, 
és ez a Közösségben a gyártó 
rendelkezésére áll.

Or. en

Indokolás

Azokban az esetekben, amikor az energiafelhasználó termék tényleges tervezését végző jogalanya 
a gyártó szervezetén kívül van, és nem rendelkezik székhellyel a Közösségben (így tehát nem is 
vonatkozik rá a közösségi jog), akkor a terméket az EU piacán forgalomba hozó fél felelőssége 
biztosítani azt, hogy a termék tervezése a vonatkozó végrehajtási intézkedésnek megfelelően 
történik. 
Ez a módosítás megismétli azt az álláspontot, amelyet elsőként a Bizottság képviselt, és amelyet 
a Parlament első olvasatban támogatott. Hasonlóképpen, a hatékony felügyelet biztosítása 
érdekében a dokumentumoknak a Közösségen belül is rendelkezésre kell állniuk.

Chris Daviesmódosítása

69.módosítás
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
tervezését a gyártó szervezetén kívül végzik 
fel, a gyártó továbbra is felelős marad 
annak biztosításáért, hogy a megfelelő 
végrehajtási intézkedés követelményeit 
betartják, illetve azért, hogy a műszaki 
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dokumentáció számára is rendelkezésre 
álljon az energiafelhasználó termék 
forgalomba helyezésekor.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani, 
és ez a Közösségben a gyártó 
rendelkezésére áll.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha egy energiafelhasználó termék tervezését a gyártó szervezetén belül végzik 
el, akkor a gyártó képes ellenőrizni a termelést, illetve annak a műszaki dokumentációnak a 
Közösségen belül rendelkezésre állását, amely bizonyítja az energiafelhasználó termék 
megfelelését a végrehajtási intézkedés által megállapított jogi követelményeknek.
Az olyan esetekben viszont, amikor az energiafelhasználó termék tényleges tervezését végző 
jogalanya a gyártó szervezetén kívül van, és nem rendelkezik székhellyel a Közösségben (így 
tehát nem is vonatkozik rá a közösségi jog), akkor a terméket az EU piacán forgalomba hozó fél 
felelőssége biztosítani azt, hogy a termék tervezése a vonatkozó végrehajtási intézkedésnek 
megfelelően történik. 
Ez a módosítás megismétli azt az álláspontot, amelyet elsőként a Bizottság képviselt, és amelyet 
a Parlament első olvasatban támogatott.

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a piacfelügyeleti hatóságok számára a piac hatékony felügyeletét, 
ezeket a hatóságokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy olyan esetekben, amikor ez szükséges egy 
termék megfelelőségértékeléséhez, ellenőrizni tudják az energiafelhasználó termékre vonatkozó 
műszaki dokumentációt. Annak biztosítására, hogy ez a dokumentáció a piacfelügyeleti 
hatóságok részéről történt kérést követően azonnal rendelkezésre álljon, a dokumentációnak a 
Közösségen belül a gyártó rendelkezésére kell állnia.

Alessandro Fogliettamódosítása

70.módosítás
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
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valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
hatóságának rendelkezésére kell bocsátani, 
és ez a Közösségben a gyártó 
rendelkezésére áll.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a piacfelügyeleti hatóságok számára a piac hatékony felügyeletét, 
ezeket a hatóságokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy olyan esetekben, amikor ez szükséges egy 
termék megfelelőségértékeléséhez, ellenőrizni tudják az energiafelhasználó termékre vonatkozó 
műszaki dokumentációt. Annak biztosítására, hogy ez a dokumentáció a piacfelügyeleti 
hatóságok részéről történt kérést követően azonnal rendelkezésre álljon, a dokumentációnak a 
Közösségen belül a gyártó rendelkezésére kell állnia. Tehát az (irányelv meghatározása szerinti) 
gyártónak a termék forgalomba hozatalakor rendelkeznie kell a dokumentációval. Ez pedig gátat 
szab a rendelkezés szabadon történő értelmezésének.

Vittorio Prodimódosítása

71.71módosítás
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

(3). A végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy 
használatbavételét követően a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
biztosítania kell, hogy a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
valamennyi dokumentum és a kiadott 
megfelelőségi nyilatkozatok a tagállami 
ellenőrzésre az utolsó energiafelhasználó 
termékek gyártását követő tíz évig 
rendelkezésre álljanak

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 

A vonatkozó dokumentumokat az erre 
vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül a tagállam illetékes 
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hatóságának rendelkezésére kell bocsátani. hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

Olyan esetben, amikor a gyártó nem a 
Közösségen belül rendelkezik székhellyel, 
és a Közösségen belül nincs 
meghatalmazott képviselő sem, akkor az 
importőr felelőssége biztosítani azt, hogy a 
forgalomba hozott vagy használatba vett 
energiafelhasználó termék összhangban 
van ezzel az irányelvvel, valamint a 
vonatkozó végrehajtási intézkedéssel, és 
adott esetben a jelen irányelv bárminemű 
megsértésének megszüntetéséért is az 
importőr a felelős. Ugyancsak az importőr 
kötelessége a megfelelési nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció megőrzése.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a 
Közösségben, alapvető fontosságú biztosítani azt, hogy a terméket importáló társaság megkapja 
a megfelelő dokumentációt a harmadik országban lévő gyártótól, hogy ez által lehetővé tegye a 
piacfelügyeleti hatóságok számára a piac megfelelő felügyeletét.

Martin Callananmódosítása

72.módosítás
8. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az ezen irányelv értelmében vett 
megfelelőség vélelme érdekében a Bizottság 
a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint eljárva határozhat arról, hogy más 
ökocímkék teljesítik-e az 1980/2000/EK 
rendelet értelmében vett közösségi 
ökocímkével azonos követelményeket. Az 
ilyen ökocímkével ellátott 
energiafelhasználó termékekről vélelmezni 
kell, hogy megfelelnek az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedésben meghatározott 
környezetbarát tervezési követelményeknek, 
amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek 
a követelményeknek.

(4) Az ezen irányelv értelmében vett 
megfelelőség vélelme érdekében a Bizottság 
a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint eljárva, és a konzultációs fórummal 
való tanácskozást követően határozhat 
arról, hogy más ökocímkék teljesítik-e az 
1980/2000/EK rendelet értelmében vett 
közösségi ökocímkével azonos 
követelményeket. Az ilyen ökocímkével 
ellátott energiafelhasználó termékekről 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az 
alkalmazandó végrehajtási intézkedésben 
meghatározott környezetbarát tervezési 
követelményeknek, amennyiben az 
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ökocímke megfelel ezeknek a 
követelményeknek.

A döntést az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában jelentetik meg és konkrétan 
hivatkoznak rá a végrehajtási 
intézkedésben.

Or. en

Indokolás

A cél garantálni a nyitott és átlátható folyamatot a megfelelő piacfelügyelet érdekében.
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Marie-Noëlle Lienemannmódosítása

73.módosítás
8. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az ezen irányelv értelmében vett 
megfelelőség vélelme érdekében a Bizottság 
a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint eljárva határozhat arról, hogy más 
ökocímkék teljesítik-e az 1980/2000/EK 
rendelet értelmében vett közösségi 
ökocímkével azonos követelményeket. Az 
ilyen ökocímkével ellátott 
energiafelhasználó termékekről vélelmezni 
kell, hogy megfelelnek az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedésben meghatározott 
környezetbarát tervezési követelményeknek, 
amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek 
a követelményeknek.

(4) Az ezen irányelv értelmében vett 
megfelelőség vélelme érdekében a Bizottság 
a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
szerint eljárva határozhat arról, hogy más 
ökocímkék teljesítik-e az 1980/2000/EK 
rendelet értelmében vett közösségi 
ökocímkével azonos követelményeket 
feltéve, hogy minden egyes más ilyen 
címkét elfogadnak az Európai Unió teljes 
területén. Az ilyen ökocímkével ellátott 
energiafelhasználó termékekről vélelmezni 
kell, hogy megfelelnek az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedésben meghatározott 
környezetbarát tervezési követelményeknek, 
amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek 
a követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy a Közösségi címkétől eltérő egyéb olyan ökocímkék, amelyekről 
vélelmezhető a megfelelés, valóban megfelelőek legyenek.

Hegyi Gyulamódosítása

74.módosítás
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok a lehetőségekhez mérten
biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érdekelt felekkel nemzeti szinten 
konzultációt folytassanak a harmonizált 
szabványok előkészítése és nyomon 
követése során.

(1) A tagállamok a lehetőségekhez mérten
biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érdekelt felekkel nemzeti szinten 
konzultációt folytassanak a harmonizált 
szabványok előkészítése és nyomon 
követése során. Ennek magában kell 
foglalnia az érintett csoportok (különösen a 
civil társadalom szervezetei) megfelelő 
érdekelt feleinek aktív támogatását és 
finanszírozását mind nemzeti, mind pedig 
európai szinten. 
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Or. en

Indokolás

Az EP eredeti 53. módosítása az első olvasat során. Ha a szabványosítás széles körű elfogadása 
mellett érvelünk, akkor az alkalmazásukkal kapcsolatos garanciákról együttdöntés keretében kel 
dönteni. Ebből a szempontból a három fő szakasszal kell foglalkozni:

1) a szabványosítási testület megbízásának kidolgozása (ennek világosan és pontosan kell 
tükröznie a végrehajtási intézkedés követelményeinek szándékát)

2) a szabványok kidolgozása során az EU és a nemzeti szintű szabványosítási megbeszélésekbe 
a civil társadalom képviselőit megfelelő mértékben be kell vonni

3) a javasolt szabvány vizsgálatára szolgáló azon eljárás (értve ez alatt a szabványtervezetnek a 
szabványosítási szervezet által történő kiadását ÉS a Hivatalos Lapban harmonizált 
szabványként történő kiadását megelőző vizsgálatát), amelyben (a konzultációs fórum 
keretében) részt vesznek az érintett felek, és amely egy olyan mechanizmust állapít meg, 
amely szerint a Bizottság kérheti a szabványosítási szervezetet a javasolt szabvány bizonyos 
szempontok szerinti olyan módosítására, amely módosítások ennek az eljárásnak a keretében 
fogalmazódtak meg

4) Lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára arra, hogy reagáljanak azokra a 
szabványokra, amelyeket az adott szabvány kiadása során vagy azt követően alkalmatlannak 
tartanak – a meglévő 9(2) és (3) bekezdések.

Jonas Sjöstedtmódosítása

75.módosítás
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok a lehetőségekhez mérten 
biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érdekelt felekkel nemzeti szinten 
konzultációt folytassanak a harmonizált 
szabványok előkészítése és nyomon 
követése során.

(1) A tagállamok a lehetőségekhez mérten 
biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
érdekelt felekkel nemzeti szinten 
konzultációt folytassanak a harmonizált 
szabványok előkészítése és nyomon 
követése során. Ennek magában kell 
foglalnia az érintett csoportok (különösen a 
civil társadalom szervezetei) megfelelő 
érdekelt feleinek aktív támogatását és 
finanszírozását mind nemzeti, mind pedig 
európai szinten. 

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy EU szinten új struktúrákat hozunk létre a környezetvédelmi támogatók 
bevonására, a szabványosítási folyamatok kritikusabb, nemzeti szintjén e támogatók és más 
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érdekcsoportok részvétele nem valósult meg, részben azért, mert hiányzik a nemzeti 
szabványosítási szervezetek részéről történő finanszírozásuk.

Hegyi Gyula módosítása

76.módosítás
9 CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A harmonizált szabványokat nem 
szabad a környezetvédelmi teljesítmény 
szintjének, illetve a környezeti 
vonatkozások követelményszintjére 
vonatkozó törekvések (például limitált 
értékek meghatározása útján történő) 
meghatározására vagy megváltoztatására 
használni.

Or. en

Indokolás

A tanácsi közös álláspont  25. preambulumbekezdésben foglalt szándékot a 9. cikkben kötelező 
érvényűvé kell tenni. A harmonizált szabványoktól nem várható el, illetve nem engedhető meg, 
hogy e szabványok döntsék el, vagy változtassák meg a végrehajtási intézkedésben 
meghatározott követelmények által kitűzött környezeti törekvések / teljesítmény szintjét. Ezen 
túlmenően a környezeti teljesítményt nem csupán a határértékek szabják meg. Ez a tárgykör 
szélesebb kiterjedésű. A végrehajtási intézkedésben meghatározott követelmény végleges 
környezeti teljesítmény-szintjére vonatkozó szabvány meghatározása történhet például egy 
konkrét mérési technológia kiválasztásával.

Hegyi Gyulamódosítása

77.módosítás
9. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Szabványosító szervezetnek 
harmonizált szabványokra vonatkozó 
bármilyen megbízására csak a konzultációs 
fórummal folytatott megbeszélést követően 
kerülhet sor. A konzultációs fórum 
véleményét figyelembe kell venni.
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Hegyi Gyulamódosítása

78.módosítás
9. CIKK (2B) BEKEZDÉS (új)

(2b) Egy szabványnak a szabványosító 
szervezet által történő végleges elfogadása 
előtt a Bizottság tanácskozik a konzultációs 
fórummal a szabványtervezetről.
E tanácskozás keretében figyelembe kell 
venni:
i) a meghatározott környezeti célokra 
javasolt szabvány minőségét és az adott 
célra való alkalmasságát,
ii) a szabványosító szervezeten belül 
döntéshozatali folyamatot. Amennyiben a 
konzultációs fórum módosításokat javasol a 
szabványtervezettel kapcsolatban, akkor a 
Bizottság felkéri a szabványosító szervezetet 
a szabványtervezet megfelelő módosításra.

Hegyi Gyulamódosítása

79.módosítás
9. CIKK (2C) BEKEZDÉS (új)

(2c) A harmonizált szabványról történő 
döntés meghozatala előtt a Bizottságnak 
tanácskoznia kell a konzultációs fórummal 
a szabványosító szervezet által benyújtott 
szabványról.
E tanácskozás keretében figyelembe kell 
venni:
i) a meghatározott környezeti célokra 
javasolt szabvány minőségét és 
alkalmasságát, és
ii) a szabványosító szervezeten belül 
döntéshozatali folyamatot.
A konzultációs fórum véleményét 
figyelembe kell venni.
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Hegyi Gyulamódosítása

80.módosítás
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A bizottság véleménye alapján a 
Bizottság határoz arról, hogy az érintett 
harmonizált szabványok hivatkozásait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti, 
nem hirdeti ki, korlátozással hirdeti ki, 
illetve fenntartja vagy visszavonja  azokat.

(3) A bizottság, valamint a konzultációs 
fórum véleménye alapján a Bizottság 
határoz arról, hogy az érintett harmonizált 
szabványok hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában kihirdeti, nem hirdeti ki, 
korlátozással hirdeti ki, illetve fenntartja 
vagy visszavonja  azokat.

Or. en

Indokolás

Ha a szabványosítás széles körű elfogadása mellett érvelünk, akkor az alkalmazásukkal 
kapcsolatos garanciákról együttdöntés keretében kell dönteni. Ebből a szempontból a három fő 
szakasszal kell foglalkozni:

1) a szabványosítási testület megbízásának kidolgozása (ennek világosan és pontosan kell 
tükröznie a végrehajtási intézkedés követelményeinek szándékát)

2) a szabványok kidolgozása során az EU és a nemzeti szintű szabványosítási megbeszélésekbe 
a civil társadalom képviselőit megfelelő mértékben be kell vonni

3) a javasolt szabvány vizsgálatára szolgáló azon eljárás (értve ez alatt a szabványtervezetnek a 
szabványosítási szervezet által történő kiadását ÉS a Hivatalos Lapban harmonizált 
szabványként történő kiadását megelőző vizsgálatát), amelyben (a konzultációs fórum 
keretében) részt vesznek az érintett felek, és amely egy olyan mechanizmust állapít meg, 
amely szerint a Bizottság kérheti a szabványosítási szervezetet a javasolt szabvány bizonyos 
szempontok szerinti olyan módosítására, amely módosítások ennek az eljárásnak a keretében 
fogalmazódtak meg

4) Lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára arra, hogy reagáljanak azokra a 
szabványokra, amelyeket az adott szabvány kiadása során vagy azt követően alkalmatlannak 
tartanak – a meglévő 9(2) és (3) bekezdések.

Hegyi Gyulamódosítása

81.módosítás
9. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A szabványok hatékonyságának 
garantálása érdekében a Bizottság 
folyamatosan értékeli a szabványokat azok 
környezetvédelmi teljesítménye 
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szempontjából (beleértve a szabványosítási 
szervezet döntéshozatali folyamatát is), 
valamint a tanácsadói és módosítási 
eljárások tekintetében.
Ezzel kapcsolatban a Bizottság minden 
parlamenti ciklusban jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
és amennyiben szükséges javasolja a 
megfelelő változtatások megtételét a 
keretirányelvben. 

Or. en

Holger Krahmermódosítása

82.módosítás
10. CIKK

A végrehajtási intézkedések 
megkövetelhetik az alkatrészeket és 
részegységeket forgalomba hozó és/vagy 
használatba vevő gyártóktól vagy 
meghatalmazott képviselőiktől, hogy 
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a 
végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó termék gyártója részére 
az alkatrészek és részegységek 
anyagösszetételéről, energiafogyasztásáról, 
anyagáról és/vagy forrásáról.

A végrehajtási intézkedések 
megkövetelhetik az alkatrészeket és 
részegységeket forgalomba hozó és/vagy 
használatba vevő gyártóktól vagy 
meghatalmazott képviselőiktől, hogy 
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a 
végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó termék gyártója részére 
az alkatrészek és részegységek felhasználás 
közbeni energiafogyasztásáról,

Or. en

Indokolás

Az „erőforrások” meghatározás energiát és anyagokat tartalmaz. Az irányelv célkitűzései 
elérésének alapja és előfeltétele az ökoprofilokkal kapcsolatos összehasonlítható adatok. De a 
„felhasználás közbeni” módosítás meghatározása nélkül nem lehet elérni az adatok 
összehasonlíthatóságát az irányelv célkitűzéseivel összhangban. A jelenlegi megfogalmazás 
eltérő értelmezésekre ad lehetőséget.
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Karin Scheelemódosítása

83módosítás
11. CIKK

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
végrehajtási intézkedésben lefektetett 
környezetbarát tervezési követelményekkel 
összhangban a gyártók benyújtsák a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
nyilatkozatokat a megfelelő hatóságokhoz.  
Ezeknek az információknak a feldolgozása 
központilag történik, és azokat értelmezhető 
formátumban a közvélemény és a szakértők 
rendelkezésére bocsátják.
Ennek érdekében a végrehajtási 
intézkedésben szabványos jelentési űrlapot 
határoznak meg az érintett elemekre 
vonatkozóan, a tagállamok pedig nemzeti 
és/vagy közösségi szinten kijelölik azokat a 
szerveket, amelyek felelősek ezen adatok 
összegyűjtéséért és feldolgozásáért..

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

(2) A Bizottság és a tagállamok közötti 
információcsere tartalmát és módját a 15. 
cikk (2) bekezdésben említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

(2) A Bizottság és a tagállamok közötti 
információcsere tartalmát és módját a 15. 
cikk (2) bekezdésben említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.
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(3) A Bizottság meghozza a megfelelő 
intézkedéseket a tagállamok közötti, e 
cikkben említett együttműködés ösztönzése 
és az ahhoz történő hozzájárulás érdekében.

(3) A Bizottság meghozza a megfelelő 
intézkedéseket a tagállamok közötti, e 
cikkben említett együttműködés ösztönzése 
és az ahhoz történő hozzájárulás érdekében.

3a. Speciális finanszírozást kell biztosítani 
egy energiahatékonysági tanácsadó hálózat 
létrehozására. 

Or. en

Indokolás

Ismételten visszahelyezi a jelen irányelv információcserével kapcsolatos funkciónak és az EP 55. 
és 76. módosításokból következő energiahatékonysági hálózat létrehozásának megerősítését (az 
EP 75. módosításából származó, és ugyanezzel a kérdéssel foglalkozó módosításaiból vett 
javításokkal együtt). Ez a módosítás hajtja végre a Tanács közös álláspontja 22. 
preambulumbekezdésében foglaltakat - „Meg kell könnyíteni a környezetvédelmi életciklus alatti 
teljesítményről és a tervezési megoldások eredményeiről szóló információcserét. A gyártók 
környezetbarát tervezési erőfeszítéseivel nyert tudásanyag összegyűjtése és terjesztése az 
irányelv egyik legnagyobb haszna.”

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

84.módosítás
11. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
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ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

Különösképpen a támogató hálózatok és 
struktúrák megerősítése révén a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a KKV-k, 
valamint a mikrovállalkozások bátorítást 
kapjanak arra, hogy már a terméktervezési 
szakaszban környezeti szempontból helyes 
módszereket kövessenek, hogy ez által 
biztosítani lehessen a környezetbarát 
tervezés folyamatos fejlődését, valamint egy 
jövőbeli európai jogalkotás iránti igény 
kialakulását. 

Or. en

Indokolás

(Részben) az első olvasat 55. módosítása.

Jonas Sjöstedtmódosítása

85.módosítás
11. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

(1) A tagállamok biztosítják a megfelelő 
intézkedések meghozatalát annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására 
illetékes hatóságokat az egymással való 
együttműködésre ösztönözzék, valamint 
arra, hogy ezen irányelv működésének és 
különösen a 6. cikk végrehajtásának 
elősegítése érdekében információval lássák 
el egymást és a Bizottságot.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
végrehajtási intézkedésben lefektetett 
környezetbarát tervezési követelményekkel 
összhangban a gyártók benyújtsák a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
nyilatkozatokat a megfelelő hatóságokhoz. 
Ezeknek az információknak a feldolgozása 
központilag történik, és azokat értelmezhető 
formátumban a közvélemény és a szakértők
rendelkezésére bocsátják.
Ennek érdekében a végrehajtási 
intézkedésben szabványos jelentési űrlapot 
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határoznak meg az érintett elemekre 
vonatkozóan, a tagállamok pedig nemzeti 
és/vagy közösségi szinten kijelölik azokat a 
szerveket, amelyek felelősek ezen adatok 
összegyűjtéséért és feldolgozásáért..

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

Az igazgatási együttműködés és 
információcsere során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni az elektronikus 
kommunikációs eszközök és a vonatkozó 
közösségi programok által nyújtott 
lehetőségeket.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
hatóságokról.

Or. en

Indokolás

Ismételten visszahelyezi a jelen irányelv információcserével kapcsolatos funkciónak és az EP 55. 
és 76. módosításokból következő energiahatékonysági hálózat létrehozásának megerősítését (az 
EP 75. módosításából származó, és ugyanezzel a kérdéssel foglalkozó módosításaiból vett 
javításokkal együtt). Ez a módosítás hajtja végre a Tanács közös álláspontja 22. 
preambulumbekezdésében foglaltakat - „Meg kell könnyíteni a környezetvédelmi életciklus alatti 
teljesítményről és a tervezési megoldások eredményeiről szóló információcserét.” A gyártók 
környezetbarát tervezési erőfeszítéseivel nyert tudásanyag összegyűjtése és terjesztése az 
irányelv egyik legnagyobb haszna.”

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

86.módosítás
11. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a KKV-k rendelkezzenek a 
környezetbarát tervezéshez és adaptáláshoz 
szükséges erőforrásokkal. Ez a támogatás 
például terméktervezési megoldásokat vagy 
adatokat biztosít hozzáférhető formában az 
áttervezési megoldások, a képzés és 
szaktudás támogatásához.

Or. en
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Indokolás

(Részben) az első olvasat 55. módosítása.

Anders Wijkmanmódosítása

87.módosítás
11. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Amikor a tagállamok a 7. cikk szerint 
harmadik felek révén ellenőrzést végeznek, 
akkor ehhez független, szakértő és 
bejelentett szervezeteket vesznek igénybe. 

Or. en

Jonas Sjöstedtmódosítása

88.módosítás
11. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A megfelelőségértékelés harmadik 
felek által történő ellenőrzése céljára a 
tagállamok független, szakértő és 
bejelentett szervezeteket vesznek igény, a 7. 
cikk rendelkezéseivel összhangban.

Or. en

Indokolás

Visszahelyezeti az EP 55. és 76. módosításaiból a bejelentett szervezetek létrehozását.

Niels Buskmódosítása

89.módosítás
12. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban végrehajtási 
intézkedéseket fogad el.

(1) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban és a 
Közösségnek az 1600/2002/EK 
határozatban, a 2000/60/EK irányelvben, a 
75/442/EK irányelvben, az Oslo-Párizs 
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(OSPAR) Egyezményben, és az egyéb 
vonatkozó európai uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban foglalt környezeti 
prioritásainak megvalósítására törekedve, 
és tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményéhez 
(UNFCCC) csatolt kiotói jegyzőkönyvben 
megfogalmazott célokra az alábbi ismérvek 
fennállása esetén végrehajtási 
intézkedéseket fogad el:

(a) az intézkedés hatálya alá tartozó 
energiafelhasználó termék kiválasztásával 
kapcsolatban:
(i) az energiafelhasználó termék jelentős 
értékesítési és kereskedelmi mennyiséget 
jelent, ami a Közösségen belül évi mintegy 
200 000 egységet jelent;
(ii) az energiafelhasználó termék jelentős 
hatással van a környezetre;
(iii) Az általa jelentett környezeti hatás 
vonatkozásában az energiafelhasználó 
termék jelentős környezeti javulást képes 
biztosítani anélkül, hogy ez túlzott 
költségekkel járna;
(iv) az energiafelhasználó termékre nem 
vonatkozik más megfelelő közösségi 
jogszabály vagy önszabályozás, mint 
például egy olyan önkéntes megállapodás, 
amely például gyorsabban és olcsóbban 
biztosítja a politikai célkitűzések elérését, 
mint a kötelezően meghatározott 
követelmények, és amely adott esetben 
tiszteletben tartja a VIIa. mellékletben 
felsorolt jogosultsági feltételeket;
(a) az intézkedés tartalmával kapcsolatban:
(i) a termék teljes élettartamát figyelembe 
kell venni;
(ii) a felhasználó szempontjából nem érinti 
jelentősen a termék teljesítményét;
(iii) nincs negatív hatással az egészségre és 
a biztonságra;
(iv) nem járhat jelentősen negatív hatással 
a fogyasztókra nézve, különösképpen a 
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termék elérhetősége és az életciklusa alatti 
költségek tekintetében;
(v) a KKV-kre, valamint az elsődlegesen 
KKV-k által gyártott bizonyos 
termékcsoportokra gyakorolt lehetséges 
hatást figyelembe kell venni; 
(vi) a környezetbarát tervezési 
követelmények előírása elvben nem járhat 
olyan következményekkel, amelyek egy 
meghatározott, oltalom alatt álló 
technológia alkalmazását kényszerítik a 
gyártókra. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt magyarázza el, hogy mit jelent a "jelentős értékesítési és kereskedelmi” 
mennyiség, és kötelezettségvállalással bizonyos korlátokat határoz meg a Bizottságra ruházott 
hatáskör tekintetében. Ezen túlmenően, tiszteletben tartja a fenntartható fejlődést is azzal, hogy 
tekintetbe kell venni a költségeket is, amikor a környezeti hatás tekintetében a lehetséges javulás 
szintjét vesszük figyelembe.

Niels Buskmódosítása

90.módosítás
12. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ahhoz, hogy az energiafelhasználó 
termék a végrehajtási intézkedés hatálya 
alá tartozzon, a következő feltételeknek kell 
megfelelnie:

(2) Az 1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban a Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a 
végrehajtási intézkedések elfogadásáról.

a) az energiafelhasználó terméknek a 
Közösségen belül évente értékesített 
mennyisége a rendelkezésre álló legfrissebb 
adatok szerint meghaladja a 200 000 
egységet;
b) figyelembe véve a forgalomba hozott 
és/vagy használatba vett mennyiségeket, az 
energiafelhasználó termék a 2002/1600/EK 
irányelvben meghatározott közösségi 
stratégiai prioritások értelmében jelentős 
környezeti hatást gyakorol a Közösségen 
belül;
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c) az energiafelhasználó termék környezeti 
hatására nézve, annak jelentős javítására 
van lehetőség anélkül, hogy ez túlzott 
költségekkel járna. Annak megítélésére, 
hogy ez a feltétel teljesül-e, a következő 
paramétereket kell figyelembe venni:
– egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
hiánya;
– a piaci erők alkalmatlansága a kérdés 
kezelésére;
– a piacon rendelkezésre álló, azonos 
funkciójú energiafelhasználó termékek 
környezetvédelmi teljesítménye közötti nagy 
eltérés.

Or. en

Indokolás

Igen nagy fontossága van annak, hogy az Európai Parlamentet megfelelően informálják a 
Bizottság tevékenységéről a végrehajtási intézkedések elfogadásával kapcsolatban.

Marie-Noëlle Lienemannmódosítása

91.módosítás
12. CIKK (2) BEKEZDÉS (C) PONT

c) az energiafelhasználó termék környezeti 
hatására nézve, annak jelentős javítására van 
lehetőség anélkül, hogy ez túlzott 
költségekkel járna. Annak megítélésére, 
hogy ez a feltétel teljesül-e, a következő 
paramétereket kell figyelembe venni: 

c) az energiafelhasználó termék környezeti 
hatására nézve, annak jelentős javítására van 
lehetőség anélkül, hogy ez túlzott 
költségekkel járna. Annak megítélésére, 
hogy ez a feltétel teljesül-e, a következő 
paramétereket kell figyelembe venni: 

– egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
hiánya;

– egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
hiánya;

– a piaci erők alkalmatlansága a kérdés 
kezelésére;

– a piaci erők alkalmatlansága a kérdés 
kezelésére;

- a Bizottság véleménye szerint a termékkel 
kapcsolatos és elegendő számú fél esetében 
fennálló olyan önkéntes 
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kötelezettségvállalás hiánya, amely az 
Európai Unió területén megfelelő földrajzi 
lefedettséggel bírna és, amely kielégítő 
eredményeket biztosítana;

– a piacon rendelkezésre álló, azonos 
funkciójú energiafelhasználó termékek 
környezetvédelmi teljesítménye közötti nagy 
eltérés. 

– a piacon rendelkezésre álló, azonos 
funkciójú energiafelhasználó termékek 
környezetvédelmi teljesítménye közötti nagy 
eltérés. 

Or. fr

Indokolás

Abban az esetben, ha a Bizottság egy olyan konkrét termékre vonatkozóan javasol végrehajtási 
intézkedést, amellyel kapcsolatban már létezik önkéntes kötelezettségvállalás, akkor a 
Bizottságnak be kell mutatnia azt, hogy az adott kötelezettségvállalás miért nem megfelelő.

Alapvető fontosságú, hogy igazságtalan feltételezések alapján ne sérüljön az önkéntes 
kötelezettségvállalások által létrehozott lendület. Ezért tehát egy végrehajtási intézkedés 
javasolása előtt a Bizottságnak kell bizonyítania azt, hogy az önkéntes kötelezettségvállalások 
nem megfelelőek.

Niels Buskmódosítása

92.módosítás
12. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A végrehajtási intézkedéstervezet 
elkészítése során a Bizottság:

(4) A végrehajtási intézkedések 
tartalmazzák a VII. mellékletben felsorolt 
információkat, és kiadásukat olyan érkelés 
előzi meg, amely figyelembe veszi a 
környezetre, a fogyasztókra és a gyártókra 
(beleértve a KKV-kat) gyakorolt hatást a 
versenyképesség, az innováció, a piacra 
jutás, valamint a költségek és az előnyök 
tekintetében;

a) figyelembe veszi a termék életciklusát;
b) értékelést készít a környezetre, a 
fogyasztókra és a gyártókra (beleértve a 
KKV-kat) gyakorolt hatásról a 
versenyképesség, az innováció, a piacra 
jutás, valamint a költségek és nyereségek 
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tekintetében;
c) figyelembe veszi a tagállamok által 
lényegesnek tekintett nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokat;
d) megfelelő konzultációt folytat a érdekelt 
felekkel;
e) indokolást készít a b) albekezdésben 
említett értékelés alapján tervezett 
végrehajtási intézkedésekről;
f) meghatározza az átültetés időpontját 
(időpontjait), minden közbenső szakaszt 
vagy átmeneti intézkedést vagy időszakot, 
különös tekintettel a KKV-kra, vagy az 
elsősorban általuk gyártott egyedi 
termékcsoportokra gyakorolt lehetséges 
hatásokra.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt a kötelezettséget tartalmazza a Bizottság számára, hogy a "jobb szabályozási 
csomag" célkitűzéseivel összhangban készítse el a végrehajtási utasítás hatásvizsgálatát.

Niels Buskmódosítása

93.módosítás
12 CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A végrehajtási intézkedéseknek a 
következő feltételeknek kell megfelelniük:

(5) A végrehajtási intézkedések
megfogalmazásakor a Bizottság 
felhasználja az egész EU-ra vonatkozóan 
megállapított címkék meghatározásakor 
felhalmozott know-how-t.

a) a felhasználó szempontjából nem 
gyakorolhatnak jelentős negatív hatást a 
termék működőképességére;
b) nem gyakorolhatnak káros hatást az 
egészségre, biztonságra és a környezetre;
c) nem gyakorolhatnak jelentős negatív 
hatást a fogyasztókra, különösen a termék 
elérhetőségére és az életciklusa alatti 
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költségekre tekintettel;
d) nem gyakorolhatnak jelentős negatív 
hatást a gyártó versenyképességére, 
beleértve a Közösségen kívüli piacokat
e) elvben a környezetbarát tervezési 
követelmények előírása nem 
eredményezheti azt, hogy a gyártókra egy 
meghatározott, oltalom alatt álló 
technológiát kényszerítsenek;
f) nem járhat túlzott adminisztratív 
terhekkel a gyártókra nézve.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy biztosítsuk a végrehajtási intézkedés időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb 
know-how alkalmazását.

Niels BuskmódosításA

94.módosítáS
12. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket az 
I. és/vagy a II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban határozzák meg. 

(6) A követelményeket úgy kell kialakítani, 
hogy ez biztosítsa azt, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok ellenőrizni tudják az 
energiafelhasználó termékek végrehajtási 
intézkedésben szereplő követelményeknek 
történő megfelelését.  A végrehajtási 
intézkedésnek azt is meg kell határoznia, 
hogy az ellenőrzés közvetlenül az 
energiafelhasználó terméken is 
elvégezhető-e vagy pedig, hogy erre a 
műszaki dokumentáció alapján kerülhet 
sor. 

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozóan.
A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 



AM\557898HU.doc 61/89 PE 353.671v01-00

Külső fordítás

HU

vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy javítsuk a piacfelügyeleti hatóságok lehetőségeit arra, hogy ellenőrizzék, hogy az 
energiafelhasználó termék teljesíti-e a végrehajtási intézkedésben megszabott követelményeket.

Holger Krahmermódosítása

95.módosítás
12. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket az 
I. és/vagy a II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban határozzák meg

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket az 
I. és/vagy a II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban határozzák meg

A végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott követelményeknek magán az 
energiafelhasználó terméken is 
mérhetőeknek kell lenniük.
A 12 (2. cikk szerint a használati 
szakaszban a legnagyobb környezeti 
hatással bíró energiafelhasználó termékek 
esetében, az I. és II. melléklet szerinti 
követelményeknek kizárólag az 
energiafogyasztás csökkentésére és más a 
használati szakaszban túlsúllyal rendelkező 
vonatkozásokra kell összpontosítaniuk.

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozóan.

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozóan.

A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 

A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
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megállapítani. megállapítani.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedésekben meghatározott követelményeknek magán a terméken is 
mérhetőeknek kell lenniük. Jogi bizonytalanság állna be ugyanis, ha a követelményeket magától 
a terméktől eltérő területekre állapítanák meg. Ez végső soron a piac torzulásaihoz vezetne, és 
nem lehetne garantálni a megfelelő piacfelügyeletet.

Peter Liesemódosítása

96.módosítás
12. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket az 
I. és/vagy a II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban határozzák meg

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket az 
I. és/vagy a II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban határozzák meg és kizárólag 
azokra a túlsúlyban lévő környezeti 
vonatkozásokra összpontosítanak, amelyek 
magán a terméken is mérhetőek.

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozóan.

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozóan.

A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
megállapítani.

A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Megfelel az első olvasat 67. módosításának. A Tanács megváltoztatta a II. melléklet szövegét, 
ezért van szükség a módosításokra.
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Vittorio Prodimódosítása
97.módosítás

12. CIKK (7) BEKEZDÉS

(7) A követelményeket úgy kell 
megfogalmazni, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok meg tudják vizsgálni az 
energiafelhasználó termékeknek a 
végrehajtási intézkedésekben megállapított 
követelményeknek történő megfelelését. A 
végrehajtási intézkedések meghatározzák, 
hogy a vizsgálatot közvetlenül az 
energiafelhasználó terméken vagy a termék 
műszaki dokumentációja alapján lehet-e
elvégezni

(7) A követelményeket úgy kell 
megfogalmazni, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok meg tudják vizsgálni az 
energiafelhasználó termékeknek a 
végrehajtási intézkedésekben megállapított 
követelményeknek történő megfelelését. A 
végrehajtási intézkedések meghatározzák, 
hogy a vizsgálatot közvetlenül az 
energiafelhasználó terméken kell-e 
elvégezni, vagy pedig a termék műszaki 
dokumentációja alapján kivételesen 
becsléssel kell elvégezni

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a piacfelügyeletet hatékonyan lehessen végezni, a piacfelügyeleti hatóságoknak 
általában képesnek kell lenniük arra, hogy az energiafelhasználó termék megfelelőségét a termék 
alapján ítéljék meg. A piacfelügyeletnek csak kivételesen szabad kizárólag a műszaki 
dokumentációra támaszkodnia. Erre azért van szükség, hogy csökkentsük azt a kockázatot, amit 
a rendelkezést szabadon értelmezők jelentenek a piacra azzal, hogy olyan hamis műszaki 
dokumentációval rendelkező termékeket hoznak forgalomba, amelyek nem felelnek a jogi 
követelményeknek.

Niels Buskmódosítása
98.módosítás

12. CIKK (8) BEKEZDÉS

(8) A végrehajtási intézkedések magukban 
foglalják a VII. mellékletben felsorolt 
elemeket.

Törölve

Or. en

Indokolás

A 12. cikkhez benyújtott módosítások elfogadásával ez a bekezdés már le van fedve.
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Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

99.módosítás
13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdésben említett első 
munkaterv elkészültéig tartó átmeneti 
időszakban azonban, a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással és a 12. 
cikkben megállapított kritériumokkal 
összhangban, valamint a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, a 
Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el azokkal a termékekkel kezdve,
amelyeket az ECCP úgy határozott meg, 
mint amelyek igen nagy jelentőségűek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében.

(2) A keretirányelv elfogadását követő 12 
hónapon belül, és a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással összhangban, 
valamint a konzultációs fórummal folytatott 
konzultációt követően, a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el
legalább azokra termékekre vonatkozóan,
amelyeket az ECCP úgy határozott meg, 
mint amelyek igen nagy jelentőségűek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében, mint 
például a fűtő és vízfűtő berendezések, az 
elektromos motorrendszerek, a világítás 
mind a háztartási, mind pedig szolgáltatói 
szektorokban, a háztartási berendezések, az 
irodai berendezések mind a háztartási, 
mind pedig szolgáltatói szektorokban, a 
szórakoztató elektronika, valamint a HVAC 
(hűtő, szellőztető és légkondicionáló) 
rendszerek. 
A keretirányelv elfogadását követő 12 
hónapon belül a Bizottság egy külön 
végrehajtási intézkedést nyújt be a 
valamennyi termék esetében fennálló 
készenléti veszteségek csökkentése céljából. 
Az IKT termékek vonatkozásában az az 
alapelv, hogy a kikapcsolt állapotban való 
fogyasztást a műszakilag lehetséges 
minimális szintre kell csökkenteni.
Abban az esetben, ha a Bizottságnak 
jogszerű oka van arra, hogy ne nyújtson be 
javaslatot a fent említett területeken (ilyen 
lehet például egy olyan önkéntes 
megállapodás megléte, amely a politikai 
célokat gyorsabban és olcsóbban éri el, 
mint a kötelező érvényű követelmények), 
akkor a Bizottság az ilyen értelmű döntését 
hivatalosan indokolja az Európai 
Parlament és a Tanács felé.
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A 14. cikkben előírt módon a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően a 
Bizottság az átfogó környezeti hatást 
figyelembe véve munkatervet dolgoz ki az 
elkövetkező három évre vonatkozóan egy 
azon termékcsoportokat tartalmazó listával 
együtt, amelyeket a végrehajtási 
intézkedések elfogadása szempontjából 
prioritásnak kell tekinteni, és bemutatja ezt 
a tervet az Európai Parlament és a Tanács 
számára. A termékcsoportok listáját a 
Bizottság a 15. cikkben hivatkozott 
bizottsággal együttműködve időről-időre 
aktualizálja.
A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
azokról az eredményekről, amelyeket a 
végrehajtási intézkedések hatálya alá eső 
területeken értek el, illetve azokról a 
területekről, amelyeken önkéntes ipari 
megállapodásokat alkalmaztak.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 59. módosítása hasonló az előadó 16. módosításához. Az 59. módosítás azonban 
pontosabb és ambiciózusabb. A keret elfogadásával az EP igen nagy felelősséget biztosít a 
Bizottság számára. Ennek a „kitöltetlen csekk”-nek az elfogadása előtt, garanciákat kell 
kapnunk arról, hogy a Bizottság miként fogja használni ezt a keretet.

Claude Turmesmódosítása

100.módosítás
13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdésben említett első 
munkaterv elkészültéig tartó átmeneti 
időszakban azonban, a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással és a 12. 
cikkben megállapított kritériumokkal 
összhangban, valamint a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, a 
Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el azokkal a termékekkel kezdve, 
amelyeket az ECCP úgy határozott meg, 

(2) Az (1) bekezdésben említett első 
munkaterv elkészültéig tartó átmeneti 
időszakban azonban, a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással és a 12. 
cikkben megállapított kritériumokkal 
összhangban, valamint a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, a 
Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad 
el azokkal a termékekkel kezdve, amelyeket 
az ECCP úgy határozott meg, mint amelyek 
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mint amelyek igen nagy jelentőségűek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében.

igen nagy jelentőségűek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében.

A jelen irányelv elfogadását követő 12 
hónapon belül a Bizottság egy külön 
végrehajtási intézkedést nyújt be a 
valamennyi termék esetében fennálló 
készenléti veszteségek csökkentése céljából. 
Az IKT termékek vonatkozásában az az 
alapelv, hogy a kikapcsolt állapotban való 
fogyasztást a műszakilag lehetséges 
minimális szintre kell csökkenteni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 59. módosítása.

Chris Daviesmódosítása

101.módosítása
13A. CIKK (új)

13(a) cikk
Eltérések

Ez az irányelv nem gátolja a tagállamokat 
abban, hogy a Szerződéssel összhangban 
szigorúbb követelményeket tartsanak fenn, 
vagy vezessenek be az energiafelhasználó 
termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozóan, hogy ez által biztosítsák a 
környezet, az emberi egészség és az 
energiaellátás biztonságának magas szintű 
védelmét. A 98/34/EK irányelv minden 
ilyen nemzeti intézkedésre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A cél biztosítani azt, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen egy EU szabvány saját 
konkrét nemzeti körülményeikhez (pl. éghajlati különbségek, eltérő regionális környezeti 
realitások és prioritások) történő adaptálása, hogy ez által magasabb szintű környezet- és 
egészségvédelmet lehessen elérni, mint amilyenről a 95. cikk rendelkezik.
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Claude Turmesmódosítása

102.módosítás
13A. CIKK (új)

13(a) cikk
Eltérések

Ez az irányelv nem gátolja a tagállamokat 
abban, hogy a Szerződéssel összhangban 
szigorúbb követelményeket tartsanak fenn, 
vagy vezessenek be az energiafelhasználó 
termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozóan, hogy ez által biztosítsák a 
környezet, az emberi egészség és az 
energiaellátás biztonságának magas szintű 
védelmét. A 98/34/EK irányelv minden 
ilyen nemzeti intézkedésre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az EP 61. módosításán és a közös álláspont 20. preambulumbekezdésén alapul. 
Ez a szöveg annak szükségességét tükrözi, hogy megfelelő közrendi okok fennállása esetén a 
tagállamok ’tovább tudjanak lépni’. Ilyen okok lehetnek például konkrét regionális környezeti 
feltételek (például áramszünetek, vízhiány, komoly levegőminőségi problémák, 
környezetszennyezés, egészségkárosodás), vagy szennyezéscsökkentési terhek (például az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentése terhének megosztása) stb. Ilyen keret az Egyesült 
Államokban is létezik az energiahatékonysági követelményekkel kapcsolatban, lehetővé téve az 
egyes államok számára azt, hogy pontosan megfogalmazott közrendi okok miatt ambiciózusabb 
követelményeket szabjanak meg. A 95. cikk típusú irányelvek esetében nem szokatlan olyan 
feltételek szerepeltetése, amelyek esetében az előírt harmonizáció csupán minimális jellegű.

Jonas Sjöstedtmódosítása

103.módosítása
13A. CIKK (új)

13(a) cikk
Eltérések

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a Szerződéssel és az 
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elővigyázatosság elvével összhangban olyan 
szigorúbb szabályokat tartsanak fenn, vagy 
vezessenek be energiafelhasználó termékek 
gyártásával, importjával, értékesítésével és 
fogyasztásával kapcsolatban, amelyeket ők 
szükségesnek látnak a környezet, a 
közegészségügy és az energiaellátás 
biztonságának magas szintű védelme 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A 95. cikken alapuló javaslat azzal a kockázattal jár, hogy korlátozza a tagállamokban az EU 
követelményein túllépni kívánó nemzeti környezetvédelmi / energiával kapcsolatos 
követelményeket. Ez különösen vonatkozik a veszélyes anyagokra és az olyan regionális 
fontosságú kérdésekre, mint a vízzel kapcsolatos hatékonyság, a hulladék újrahasznosításával 
kapcsolatos célkitűzések, vagy az üvegházhatású gázok csökkentése a kiotói 
kötelezettségvállalásoknak, vagy a kibocsátás felső határait megszabó nemzeti irányelvnek 
megfelelően. Ezen túlmenően pedig közismert, hogy a nemzeti kezdeményezések további EU 
fellépésekre ösztönöznek, és ezt az alapvető fontosságú politikai hajtóerőt nem szabad aláásni. 
Ez azt jelenti, hogy az EP csupán „tüneti kezelést” alkalmaz, vagyis csupán a minimális 
követelményeket írja elő, és korlátozza a legrosszabb termékek forgalomba hozatalát, de "nem 
tépi ki a baj gyökerét", vagyis nem ösztönzi a tagállamokat arra, hogy jobb termékeket 
követeljenek meg és ez által ösztönözzék a további innovációt.
Más területeken ilyen mechanizmus létrehozatalára már sor került – például a 2001/37 irányelv 
13. cikk (2) bekezdésében (dohánytermékek - HL L194/26 2001. 7.18.), illetve a mosó- és 
tisztítószerekkel kapcsolatos irányelv legutóbbi felülvizsgálata során.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

104.módosítás
13A. CIKK (új)

13(a) cikk
Önszabályozás

A javasolt önkéntes megállapodásokat vagy 
egyéb önszabályozó intézkedéseket a 
Környezetbarát Tervezési Tanács teljes 
körűen megvizsgálja. A Tanácsnak 
megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie 
olyan analitikus tanulmányok elvégzéséhez, 
amelyekkel meg lehet állapítani, hogy e 
megállapodások vagy intézkedések 
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mennyire alkalmasak a kívánt eredmény 
elérésére, beleértve a VII.a. mellékletben 
felsorolt minimális jogosultsági ismérveken 
túl e megállapodások és intézkedések 
ambiciózusságának megítélését, a megjelölt 
célkitűzéseket, valamint a tervezett jelentési 
és felülvizsgálati eljárásokat.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 60. módosítása.

Karin Scheelemódosítása

105.módosítás
14. CIKK

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/ termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a felek 
konzultációs fórum keretében találkoznak. A 
fórum eljárási szabályait a Bizottság állapítja 
meg.

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/ termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét.  Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum különösképpen a 
végrehajtási intézkedések 
meghatározásához és felülvizsgálatához, 
valamint az önszabályozó intézkedések 
értékeléséhez járul hozzá. A fórum eljárási 
szabályait a Bizottság állapítja meg és ezek 
közé az érintett civil társadalmi csoportok 
részvételének finanszírozásához szükséges 
rendelkezéseket is beilleszti.
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Claude Turmesmódosítása

106.módosítás
14. CIKK

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/ termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a felek 
konzultációs fórum keretében találkoznak. A 
fórum eljárási szabályait a Bizottság állapítja 
meg.

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/ termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét.  Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum különösképpen a 
végrehajtási intézkedések 
meghatározásához és felülvizsgálatához, 
valamint az önszabályozó intézkedések 
értékeléséhez járul hozzá. A fórum eljárási 
szabályait a Bizottság állapítja meg és ezek 
közé az érintett civil társadalmi csoportok 
részvételének finanszírozásához szükséges 
rendelkezéseket is beilleszti.

Or. en

Indokolás
A 63. módosítás alapján.

Karin Scheelemódosítása

107.módosítás
19. CIKK

A Bizottság legkésőbb … (1), a 14. cikkben 
említett konzultációs fórummal folytatott 
konzultációt követően felülvizsgálja ezen 
irányelv és végrehajtási intézkedéseinek 
hatékonyságát, a végrehajtási intézkedések 
küszöbértékeit, a piacfelügyeleti 

A Bizottság legkésőbb … (2), a 14. cikkben 
említett konzultációs fórummal folytatott
konzultációt követően felülvizsgálja ezen 
irányelv és végrehajtási intézkedéseinek 
hatékonyságát, különösképpen az Új 
Módszer alkalmazását, a vállalt eljárások 

  
1 Öt évvel ennek az irányelvnek az elfogadását követően.
2 Öt évvel ennek az irányelvnek az elfogadását követően.
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mechanizmust és minden ezzel kapcsolatban 
létrejött önszabályozást, és adott esetben 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

demokratikus egyensúlyát és 
átláthatóságát, a megfelelőségértékelés 
hatékonyságát, a piacfelügyeleti 
mechanizmust, a végrehajtási intézkedések 
környezeti teljesítményét és minden ezzel 
kapcsolatban létrejött önszabályozást, és 
adott esetben ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, figyelembe 
véve a szabályozás határkör-átruházásával 
kapcsolatos jövőbeli alkotmányos 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A kötelezettségvállalás igénybe vétele a végrehajtási intézkedések megállapításához, valamint 
szabványok magántulajdonú szabványosító szervezetek által történő meghatározásához (Új 
Módszer) felülvizsgálati eljárást tesz szükségessé, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a 
környezeti szabályozás hatáskör-átruházása megfelelő ellenőrzés mellett megy végbe. A 
felülvizsgálattal kapcsolatos egyéb aggodalomra okot adó kérdések még a megszülető 
végrehajtási intézkedés és az önszabályozási alternatívák környezeti törekvéseinek szintje, a 
piacfelügyelet hatékonysága és a megfelelőségértékelési eljárások.

Anders Wijkmanmódosítása

108.módosítás
19. CIKK

A Bizottság legkésőbb … (1), a 14. cikkben 
említett konzultációs fórummal folytatott 
konzultációt követően felülvizsgálja ezen 
irányelv és végrehajtási intézkedéseinek 
hatékonyságát, a végrehajtási intézkedések 
küszöbértékeit, a piacfelügyeleti 
mechanizmust és minden ezzel kapcsolatban 
létrejött önszabályozást, és adott esetben 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

A Bizottság legkésőbb … (2) felülvizsgálja 
ezen irányelv és végrehajtási 
intézkedéseinek hatékonyságát, a 
végrehajtási intézkedések küszöbértékeit, a 
piacfelügyeleti mechanizmust és minden 
ezzel kapcsolatban létrejött önszabályozást, 
valamint a jelen irányelv keretét belül az 
olyan intézkedések kidolgozásának 
lehetőségeit, amelyek a „termék tervezés"-
sel összehasonlítva elősegítik a 
„szolgáltatás tervezést” (funkcionális és 
rendszerszerű gondolkodás), 

  
1 Öt évvel ennek az irányelvnek az elfogadását követően.
2 Öt évvel ennek az irányelvnek az elfogadását követően.



PE 353.671v01-00 72/89 AM\557898HU.doc

Külső fordítás

HU

különösképpen a dematerializálás és az 
energiahatékonyság elősegítése érdekében. 
Ennek érdekében a 14. cikkben említett 
konzultációs fórummal folytatott 
konzultációt követően, és a jelen irányelv 
felülvizsgálata előtt legalább hat hónappal 
a Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, és adott 
esetben ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatot is benyújt az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. 

Or. en

Indokolás

Anders Wijkman 3. módosításához kapcsolódik. Az energia- és erőforráshatékonyság 
szempontjából a szolgáltatás-tervezés koncepciója ígéretes. Ez azonban eddig nem kapott 
hangsúlyt a környezetbarát tervezési folyamatban, és ezért ezt a felülvizsgálat során figyelembe 
kell venni.

Peter Liese, Holger Krahmer és Karl-Heinz Florenz módosítása

109.módosítás
I. MELLÉKLET 3. RÉSZ

A gyártóval szemben támasztott 
követelmények

Törölve

1. Az energiafelhasználó termékek gyártója 
köteles az energiafelhasználó termékmodell 
teljes életciklusára kiterjedő elemzést 
végezni, amely a végrehajtási 
intézkedésekben meghatározott, a termékek 
előállítására jelentős hatást gyakorló 
környezetvédelmi jellemzőkre is kiterjedő, 
és amely a szokásos üzemi körülményeken 
és a termék rendeltetési célján alapuló 
reális feltételezéseken alapszik
Az elemzés alapján a gyártó elkészíti az 
ökológiai profilt. Ezt a termék környezeti 
hatásaira, a termék életciklusa alatt 
mérhető fizikai mennyiségekkel kifejezett és 
jellemzett inputokra/outputokra kell 
alapozni.
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2. A gyártó ezt az értékelést arra használja 
fel, hogy alternatív tervezési megoldásokat 
is mérlegeljen, és az irányadó értékek 
segítségével a termék elért 
környezetvédelmi teljesítményét hasonlítsa 
össze.
A Bizottság a végrehajtási intézkedésekben, 
az intézkedések előkészítése során 
összegyűjtött információ alapján határozza 
meg a referenciaértékeket.
Egy adott tervezési megoldás 
kiválasztásakor, az összes vonatkozó 
jogszabályra tekintettel ésszerű egyensúlyra 
kell törekedni a különböző 
környezetvédelmi jellemzők között, és a 
környezetvédelmi jellemzők és egyéb fontos 
követelmények között, mint pl. a biztonság, 
az egészségvédelem, a funkcionalitás, 
minőség és teljesítmény műszaki feltételei, a 
gazdasági jellemzők, ideértve a gyártási 
költségeket és a piacképességet.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatban törölte a függelék ezen részét (66. módosítás). Az 
életciklus elemzés elvégzésére irányuló kötelezettség elviselhetetlen terhet jelent a KKV-k 
számára. E követelmény harmadik országokban történő betartását monitorozni nehéz dolog 
Ahelyett, hogy ezt kötelezően előírnánk valamennyi gazdasági egység számára, ösztönzőket kell 
biztosítani az életciklus-elemzést elvégző társaságok számára.

Peter Liesemódosítása

110.módosítása
II. MELLÉKLET 1.RÉSZ

1. Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az 
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 
melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve a 
teljesítménynek és használati értéknek 

1. Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 
melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve a 
teljesítménynek és használati értéknek 
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minden jelentős csökkenését. minden jelentős csökkenését.

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon elérhető, 
legjobban teljesítő termék és technológia.

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon elérhető, 
legjobban teljesítő termék és technológia.

Az elemzések során (különösen az energia 
életciklusra vonatkozó költségelemzés 
során), valamint a követelmények 
meghatározásakor nemzetközi 
teljesítményértékelést (benchmarking) kell 
használni. Ez biztosítja., hogy az EU 
szintjén megszabott hatékonysági 
küszöbértékek legalább annyira 
ambiciózusak legyenek, mint a nemzetközi 
szinten vagy az egyéb piacokon meglévő / 
fennálló küszöbértékek; A nemzetközi 
teljesítményértékelés ugyancsak biztosítja, 
hogy az elemzéshez használt adatok 
tudományosan helyesek és figyelembe 
veszik a hatékonysággal, valamint a 
leghatékonyabb technológia költségével 
kapcsolatos meglévő nemzetközi 
tanulmányokat.

Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak csökkentése
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak minimalizálása 
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a fogyasztás vagy 
energiahatékonyság szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy az energiafelhasználó 
termékek reprezentatív modelljének 
végfelhasználója számára az életciklus 
költségeit minimalizálják, ugyanakkor más 
környezeti hatások következményeit is 
számításba vegyék. Az életciklusköltség 
elemzési módszere reális diszkontrátát 
alkalmaz. Az életciklusköltségek az Európai 
Központi Bank által szolgáltatott adatokat és 
az energiafelhasználó termékek 
élettartamának reális hosszúságát veszik 

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a reprezentatív energiafelhasználó 
modellekre konkrét környezetbarát 
tervezési követelményeket kell 
meghatározni vagy a piacon rendelkezésre 
álló legjobban teljesítő termék szintjén, 
vagy a végfelhasználó számára a 
legalacsonyabb életciklus költséget jelentő 
szinten, figyelembe véve az egyéb 
környezeti vonatkozásokra gyakorolt hatást 
is. Az életciklusköltség elemzési módszere 
reális diszkontrátát alkalmaz. Az 
életciklusköltségek az Európai Központi 
Bank által szolgáltatott adatokat és az 
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alapul; figyelembe veszik továbbá a vételár 
változásainak összegét (amely az ipari 
költségekből adódó változásokból ered), a 
működési költségekét, melyek a 
reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán keresztül 
adódó műszaki fejlesztési lehetőségekből 
vezethetők le. A működési költségek 
elsődlegesen az energiafogyasztást és az 
egyéb erőforrásokra költött pótlólagos 
kiadásokat (például víz vagy mosó- és 
tisztítószerek) jelentik.

energiafelhasználó termékek élettartamának 
reális hosszúságát veszik alapul; figyelembe 
veszik továbbá a vételár változásainak 
összegét (amely az ipari költségekből adódó 
változásokból ered), a működési költségekét, 
melyek a reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán keresztül 
adódó műszaki fejlesztési lehetőségekből 
vezethetők le. A működési költségek 
elsődlegesen az energiafogyasztást és az 
egyéb erőforrásokra költött pótlólagos 
kiadásokat (például víz vagy mosó- és 
tisztítószerek) jelentik.

A jelentős költségelemekre (mint pl. energia, 
vagy egyéb forrás ára, a nyersanyagköltség 
vagy a termelés költségei, diszkontráták), és 
szükség esetén a külső környezetvédelmi 
költségekre is kiterjedő érzékenységi 
elemzéssel kell kimutatni, hogy lehet-e 
lényeges változásokra számítani, és az 
általános következtetések kellően 
megbízhatók-e. A követelményt ennek 
megfelelően kell kiigazítani.

A jelentős költségelemekre (mint pl. energia, 
vagy egyéb forrás ára, a nyersanyagköltség 
vagy a termelés költségei, diszkontráták), és 
szükség esetén a külső környezetvédelmi 
költségekre is kiterjedő érzékenységi 
elemzéssel kell kimutatni, hogy lehet-e 
lényeges változásokra számítani, és az 
általános következtetések kellően 
megbízhatók-e. A követelményt ennek 
megfelelően kell kiigazítani.

Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

Or. en

Indokolás

Megfelel az első olvasat 67. módosításának. A Tanács megváltoztatta a II. melléklet szövegét, 
ezért van szükség a módosításokra.

Claude Turmesmódosítása

111.módosítás
II. MELLÉKLET 1. RÉSZ

1. Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az 
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 

1. Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az 
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 
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melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve a 
teljesítménynek és használati értéknek 
minden jelentős csökkenését.

melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve a 
teljesítménynek és használati értéknek 
minden jelentős csökkenését.

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon elérhető, 
legjobban teljesítő termék és technológia.

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon elérhető, 
legjobban teljesítő termék és technológia.

Az elemzések során (különösen az energia 
életciklusra vonatkozó költségelemzés 
során), valamint a követelmények 
meghatározásakor nemzetközi 
teljesítményértékelést (benchmarking) kell 
használni. Ez biztosítja., hogy az EU 
szintjén megszabott hatékonysági 
küszöbértékek legalább annyira 
ambiciózusak legyenek, mint a nemzetközi 
szinten vagy az egyéb piacokon meglévő / 
fennálló küszöbértékek; A nemzetközi 
teljesítményértékelés ugyancsak biztosítja, 
hogy az elemzéshez használt adatok 
tudományosan helyesek és figyelembe 
veszik a hatékonysággal, valamint a 
leghatékonyabb technológia költségével 
kapcsolatos meglévő nemzetközi 
tanulmányokat.

Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak csökkentése
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak minimalizálása 
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a fogyasztás vagy 
energiahatékonyság szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy az energiafelhasználó 
termékek reprezentatív modelljének 
végfelhasználója számára az életciklus 
költségeit minimalizálják, ugyanakkor más 
környezeti hatások következményeit is 
számításba vegyék. Az életciklus elemzési 
módszere reális diszkontrátát alkalmaz. Az 
életciklusköltségek az Európai Központi 

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a reprezentatív energiafelhasználó 
modellekre konkrét környezetbarát 
tervezési követelményeket kell 
meghatározni vagy a piacon rendelkezésre 
álló legjobban teljesítő termék szintjén, 
vagy a végfelhasználó számára a 
legalacsonyabb életciklus költséget jelentő 
szinten, figyelembe véve az egyéb 
környezeti vonatkozásokra gyakorolt hatást 
is. Az életciklusköltség elemzési módszere 
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Bank által szolgáltatott adatokat és az 
energiafelhasználó termékek élettartamának
reális hosszúságát veszik alapul; figyelembe 
veszik továbbá a vételár változásainak 
összegét (amely az ipari költségekből adódó 
változásokból ered), a működési költségekét, 
melyek a reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán keresztül 
adódó műszaki fejlesztési lehetőségekből 
vezethetők le. A működési költségek 
elsődlegesen az energiafogyasztást és az 
egyéb erőforrásokra költött pótlólagos 
kiadásokat (például víz vagy mosó- és 
tisztítószerek) jelentik.

reális diszkontrátát alkalmaz. Az 
életciklusköltségek az Európai Központi 
Bank által szolgáltatott adatokat és az 
energiafelhasználó termékek élettartamának 
reális hosszúságát veszik alapul; figyelembe 
veszik továbbá a vételár változásainak 
összegét (amely az ipari költségekből adódó 
változásokból ered), a működési költségekét, 
melyek a reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán keresztül 
adódó műszaki fejlesztési lehetőségekből 
vezethetők le. A működési költségek 
elsődlegesen az energiafogyasztást és az 
egyéb erőforrásokra költött pótlólagos 
kiadásokat (például víz vagy mosó- és 
tisztítószerek) jelentik.

A minimális hatékonysági szabványok 
meghatározásának folyamatában az meg 
nem valósult szén-dioxid kibocsátás értékét 
is figyelembe kell venni. A meg nem 
valósult szén-dioxid kibocsátás értékét a 
Bizottság határozza meg és rendszeresen 
aktualizálja. A szén-dioxid kibocsátás külső 
költségeit ugyancsak szerepeltetni lehet az 
alapeset szerinti számításban.
Egy végrehajtási intézkedés számára 
választott, és a felhasználás során 
fogyasztott energiától eltérő egyéb 
vonatkozások esetében a termékre 
vonatkozó irányadó szintet (benchmark) az 
adatokat biztosító gyártókkal 
együttműködve egy független szakértői 
testület határozza meg. A konkrét 
környezetbarát tervezési követelményeket 
vagy az elérhető legjobb technika (BAT) 
szintjén, vagy a legalacsonyabb életciklus-
költség szintjén kell meghatározni, 
figyelembe véve az egyéb környezeti 
vonatkozásokra gyakorolt hatást is.

A jelentős költségelemekre (mint pl. energia, 
vagy egyéb forrás ára, a nyersanyagköltség 
vagy a termelés költségei, diszkontráták), és 
szükség esetén a külső környezetvédelmi 
költségekre is kiterjedő érzékenységi 
elemzéssel kell kimutatni, hogy lehet-e 
lényeges változásokra számítani, és az 

A jelentős költségelemekre (mint pl. energia, 
vagy egyéb forrás ára, a nyersanyagköltség 
vagy a termelés költségei, diszkontráták), és 
szükség esetén a külső környezetvédelmi 
költségekre is kiterjedő érzékenységi 
elemzéssel kell kimutatni, hogy lehet-e 
lényeges változásokra számítani, és az 
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általános következtetések kellően 
megbízhatók-e. A követelményt ennek 
megfelelően kell kiigazítani.

általános következtetések kellően 
megbízhatók-e. A követelményt ennek 
megfelelően kell kiigazítani.

Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

Or. en

Indokolás

Az EP 67. módosításán alapul. Ismételten bevezeti a világos törekvési szintet mind a használat 
során felhasznált energiára vonatkozó követelményekkel, mind pedig a használat során 
felhasznált nem-energiára vonatkozó követelményekkel kapcsolatban („minimalizálás” a 
„csökkentés” megfogalmazás helyett, valamint a piacon lévő elérhető legjobb gyakorlat / 
legjobb teljesítmény, vagy a BAT referenciaértékek), ismételten bevezeti az LLCC-kel 
(legalacsonyabb életciklus-költség) kapcsolatos helyes megfogalmazást, valamint a ki nem 
bocsátott CO2 külső költségeinek a számításba történő internalizálását.

Marie-Noëlle Lienemannmódosítása

112.módosítás
II. MELLÉKLET 1. RÉSZ (2) ALBEKEZDÉS

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon elérhető, 
legjobban teljesítő termék és technológia.

A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy a gazdaságilag 
elfogadható költség mellett  melyik a piacon 
elérhető, legjobban teljesítő termék és 
technológia.

Or. fr

Indokolás

Ennek a minősítésnek a szerepeltetése alapvető fontosságú, hogy figyelembe vegyük a nemzetközi 
versenyképesség kérdését, amellyel a gyártók az EU-n belül szembesülnek.
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Alessandro Fogliettamódosítása

113.módosítás
IV. MELLÉKLET 1. RÉSZ

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője, aki az e melléklet 2. pontjában 
meghatározott kötelezettségek teljesítését 
végzi, biztosítja és kijelenti, hogy az 
energiafelhasználó termék megfelel a 
hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat és annak megőrzéséről 
a gyártónak kell gondoskodnia.

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője, aki az e melléklet 2. pontjában 
meghatározott kötelezettségek teljesítését 
végzi, biztosítja és kijelenti, hogy az 
energiafelhasználó termék megfelel a
hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat és annak a gyártó 
rendelkezésére kell állnia a Közösségen 
belül.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a piacfelügyeleti hatóságok számára a piac hatékony felügyeletét, 
ezeket a hatóságokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy olyan esetekben, amikor ez szükséges egy 
termék megfelelőségértékeléséhez, ellenőrizni tudják az energiafelhasználó termékre vonatkozó 
műszaki dokumentációt. Annak biztosítására, hogy ez a dokumentáció a piacfelügyeleti 
hatóságok részéről történt kérést követően azonnal rendelkezésre álljon, a dokumentációnak a 
Közösségen belül a gyártó rendelkezésére kell állnia. Tehát az (irányelv meghatározása szerinti) 
gyártónak a termék forgalomba hozatalakor rendelkeznie kell a dokumentációval. Ez pedig gátat 
szab a rendelkezés szabadon történő értelmezésének.

Peter Liese és Karl-Heinz Florenzmódosítása

114.módosítás
IV. MELLÉKLET 1. RÉSZ

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője, aki az e melléklet 2. pontjában 
meghatározott kötelezettségek teljesítését 
végzi, biztosítja és kijelenti, hogy az 
energiafelhasználó termék megfelel a 
hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat és annak megőrzéséről 

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselője, aki az e melléklet 2. pontjában 
meghatározott kötelezettségek teljesítését 
végzi, biztosítja és kijelenti, hogy az 
energiafelhasználó termék megfelel a 
hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat és azt a gyártónak a 
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a gyártónak kell gondoskodnia. Közösségen belül kell őriznie.

Martin Callananmódosítása

115.módosítás
IV. MELLÉKLET 3. RÉSZ

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően gyártsák, és 
betartsák a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően fogják gyártani vagy 
gyártják, és betartsák a rá vonatkozó 
intézkedés követelményeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja tisztázni, hogy a gyártó felelősséggel tartozik azért, hogy egy 
energiafelhasználó terméket az EU joggal összhangban gyártsanak. Miután a kereskedelmi 
társaságok szerepe az, hogy késztermékeket vásároljanak és azokat a legkényelmesebb piacon 
értékesítsék, ezért a szövegben világosan ki kell fejteni arra irányuló kötelezettségüket, miszerint 
biztosítaniuk kell, hogy az általuk vásárolt termékeket az energiafelhasználó termékekre 
vonatkozó követelményekkel összhangban gyártották. Amint megvan a szándék arra, hogy egy 
terméket az EU piacán forgalomba hozzanak, biztosítani kell azt, hogy ennek a terméknek a 
tervezése és gyártása a vonatkozó energiafelhasználó termékekre szóló követelményekkel 
összhangban történjék.

Holger Krahmermódosítása

116.módosítása
IV. MELLÉKLET 3. RÉSZ

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően gyártsák, és 
betartsák a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően fogják gyártani vagy 
gyártják, és betartsák a rá vonatkozó 
intézkedés követelményeit.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja tisztázni, hogy a gyártó felelősséggel tartozik azért, hogy egy 
energiafelhasználó terméket az EU joggal összhangban gyártsanak. Miután a kereskedelmi 
társaságok szerepe az, hogy késztermékeket vásároljanak és azokat a legkényelmesebb piacon 
értékesítsék, ezért a szövegben világosan ki kell fejteni arra irányuló kötelezettségüket, miszerint 
biztosítaniuk kell, hogy az általuk vásárolt termékeket az energiafelhasználó termékekre 
vonatkozó követelményekkel összhangban gyártották. Amint megvan a szándék arra, hogy egy 
terméket az EU piacán forgalomba hozzanak, biztosítani kell azt, hogy ennek a terméknek a 
tervezése és gyártása a vonatkozó energiafelhasználó termékekre szóló követelményekkel 
összhangban történjék.
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Peter Liesemódosítása

117.módosítás
IV. MELLÉKLET 3.RÉSZ

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően fogják gyártani, és 
betartsák a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően gyártják, és 
betartják a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.
.

Vittorio Prodi módosítása

118.módosítás
IV. MELLÉKLET 3. RÉSZ

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően fogják gyártani, és 
betartsák a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.

3. A gyártónak minden intézkedést meg kell 
hoznia annak biztosítására, hogy a terméket 
a 2. pontban említett tervezési műszaki 
adatoknak megfelelően gyártják, és 
betartják a rá vonatkozó intézkedés 
követelményeit.

Or. en

Indokolás

A gyártónak biztosítania kell, hogy az energiafelhasználó terméket az EU joggal összhangban 
gyártják, míg a kereskedelmi társaságoknak, amelyek késztermékeket vásárolnak és azokat a 
legkényelmesebb piacon értékesítik, biztosítaniuk kell, hogy az általuk vásárolt termékeket az 
energiafelhasználó termékekre vonatkozó követelményekkel összhangban gyártották. Egy 
terméknek az EU piacán való forgalomba hozatalához biztosítani kell, hogy annak tervezése és 
gyártása az Európában alkalmazandó jogi követelményekkel összhangban történt.

Peter Liese és Holger Krahmermódosítása

119.módosítás
V. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Törölve
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(a 7. cikkben említetteknek megfelelően)
1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, 
amely szerint az a gyártó, aki megfelel az e 
melléklet 2. szakaszában foglalt 
kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, 
hogy az energiafelhasználó termék megfelel 
a hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat, és annak 
megőrzéséről a gyártó gondoskodik.
2. Az irányítási rendszert fel lehet használni 
az energiafelhasználó termékek 
megfelelőségének tanúsítására, feltéve hogy 
a gyártó alkalmazza az e melléklet 3. 
szakaszában meghatározott 
környezetvédelmi elemeket.
3. Az irányítási rendszer környezetvédelmi 
elemei:
Ez a szakasz az irányítási rendszer elemeit 
és azokat az eljárásokat határozza meg, 
amelyekkel a gyártó igazolhatja, hogy az 
energiafelhasználó termék megfelel a 
hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek.
3.1. A termék környezetvédelmi teljesítmény 
politikája
A gyártónak igazolni kell tudnia a hatályos 
végrehajtási intézkedés követelményeinek 
való megfelelést. A gyártónak ezenfelül a 
termék környezetvédelmi teljesítményének 
növelése érdekében a célkitűzések és 
mutatószámok meghatározására és 
vizsgálatára vonatkozó keretkoncepciót kell 
tudni készítenie.
A gyártónak minden, a termék általános 
környezetvédelmi teljesítményének 
növelését, illetve ökológiai profilja 
elkészítését célzó intézkedését, amennyiben 
ezt a végrehajtási intézkedés megköveteli, 
rajzzal és mintadarabbal rendszeres és 
előírt módon, írott eljárási és 
munkautasítások formájában kell 
dokumentálnia. Ezek az eljárások és 
utasítások megfelelő, különösen az 
alábbiakra vonatkozó leírást tartalmaznak:
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- az energiafelhasználó termékek 
megfelelőségének kimutatására készített 
dokumentáció listája, melyet adott esetben 
rendelkezésre kell tudni bocsátani;
– a termék környezetvédelmi 
teljesítményének célkitűzései és 
mutatószámai, a szervezeti felépítés, 
felelősségek, a vezetői jogkörök, a források 
csoportosítása, tekintettel a bevezetésükre 
és karbantartásukra;
– a gyártás utáni próbák és ellenőrzések, 
melyekkel ellenőrzik a termék 
teljesítményét a környezetvédelmi 
teljesítmény mutatószámai tekintetében;
– a szükséges dokumentáció ellenőrzésének 
eljárási és naprakészen tartási utasításai;
– az irányítási rendszer környezetvédelmi 
elemeinek bevezetésének és 
hatékonyságának ellenőrzését szolgáló 
módszer..
3.2. Tervezés
A gyártó elkészíti és naprakészen tartja
a) a termék ökológiai profiljának 
elkészítésére szolgáló eljárási utasításokat;
b) a termék környezetvédelmi 
teljesítményének célkitűzéseit és 
mutatószámait, a technológiai lehetőségek 
mellett a műszaki és gazdasági 
követelményekre tekintettel;
c) a célok elérésére készített ütemtervet.
3.3. Végrehajtás és dokumentáció
3.3.1.Az irányítási rendszer 
dokumentációjának egyebek között, 
különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a felelősségek és hatáskörök 
meghatározását és dokumentálását a 
környezetbarát termékpolitika hatékony 
végrehajtása és az ellenőrzési és fejlesztési 
intézkedésekről szóló jelentés érdekében ;
b) a bevezetett tervezési-ellenőrzési és 
megerősítési technikákat, a termék 
tervezése közben végzett eljárásokat és 
rendszeres méréseket ;
c) a gyártónak az irányítási rendszer 
lényeges környezetvédelmi elemeiről, 
továbbá a szükséges dokumentáció 
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ellenőrzési eljárásairól leírást kell készíteni 
és az információt naprakészen kell tartania.
3.3.2. Az energiafelhasználó termékekre 
vonatkozó dokumentáció különösen az 
alábbiakra vonatkozó leírást tartalmazza:
a) az energiafelhasználó termék és 
rendeltetésszerű használatának általános 
leírása;
b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi 
értékelés vonatkozó eredményeit, és/vagy a 
környezetvédelmi értékelésre vonatkozó 
szakirodalmi vagy esettanulmányi 
hivatkozásokat, melyeket a gyártó a termék 
tervezési megoldásának meghatározásánál, 
értékelésénél és dokumentálásánál használt 
fel;
c) a termék ökológiai profilját, amennyiben 
a végrehajtási intézkedés megköveteli;
d) a környezetbarát tervezési követelmények 
betartását ellenőrző mérések eredményei, a 
mérések megfelelőségének részleteivel 
együtt, összehasonlítva a hatályos 
végrehajtási intézkedés környezetbarát 
tervezési követelményeivel;
e) a gyártónak termékleírásokat kell 
készítenie, különösen a részben vagy 
egészben használt harmonizált 
szabványokról; amennyiben a 9. cikk 
szerinti harmonizált szabványokat nem 
alkalmazták, vagy ezek a harmonizált 
szabványok nem felelnek meg teljesen a 
hatályos végrehajtási intézkedés 
követelményeinek, biztosítania kell a 
megfelelőséget;
f) az I. melléklet 2. részében 
meghatározottak szerint a termék 
környezetvédelmi tervezési jellemzőiről 
szolgáltatandó adatokat.
3.4. Ellenőrzés és helyreállító intézkedések
a) A gyártónak minden szükséges 
intézkedést meg kell hoznia annak 
biztosítására, hogy az energiafelhasználó 
terméket a tervezési termékleírásoknak 
megfelelően gyártsák, és betartsák a 
termékre vonatkozó végrehajtási intézkedés 
követelményeit;
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b) a gyártónak eljárásokat kell kidolgozni 
és fenntartani a nem megfelelőségek 
felkutatása és orvoslása érdekében, és a 
helyreállító intézkedések szerint kell a 
dokumentált eljárást módosítania;
c) a gyártónak legalább háromévente el kell 
végeznie az irányítási rendszer teljes belső, 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 74. módosítása.

Alessandro Fogliettamódosítása

120.módosítás
V. MELLÉKLET 1. RÉSZ

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint az a gyártó, aki megfelel az e 
melléklet 2. szakaszában foglalt 
kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, 
hogy az energiafelhasználó termék megfelel 
a hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat, és azt a gyártónak 
kell megőriznie.

1. Ez a melléklet azt az eljárást írja le, amely 
szerint az a gyártó, aki megfelel az e 
melléklet 2. szakaszában foglalt 
kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, 
hogy az energiafelhasználó termék megfelel 
a hatályos végrehajtási intézkedés rá 
vonatkozó követelményeinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat egy vagy több 
termékre vonatkozhat és annak a gyártó 
rendelkezésére kell állnia a Közösségen 
belül.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a piacfelügyeleti hatóságok számára a piac hatékony felügyeletét, 
ezeket a hatóságokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy olyan esetekben, amikor ez szükséges egy 
termék megfelelőségértékeléséhez, ellenőrizni tudják az energiafelhasználó termékre vonatkozó 
műszaki dokumentációt. Annak biztosítására, hogy ez a dokumentáció a piacfelügyeleti 
hatóságok részéről történt kérést követően azonnal rendelkezésre álljon, a dokumentációnak a
Közösségen belül a gyártó rendelkezésére kell állnia. Tehát az (irányelv meghatározása szerinti) 
gyártónak a termék forgalomba hozatalakor rendelkeznie kell a dokumentációval. Ez pedig gátat 
szab a rendelkezés szabadon történő értelmezésének.
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Claude Turmesmódosítása

121.módosítás
VII. MELLÉKLET 3. RÉSZ

3. az I. melléklet 1. részében felsorolt 
környezetbarát tervezési paraméterek közül 
azok, amelyekhez nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
meghatározni;

Törölve

Or. en

Indokolás

Az újonnan bevezetett (3) bekezdés nem megfelelő, ugyanis ez a végrehajtási intézkedés olyan 
elképzelését vezeti be, amely szerint nincs szükség környezetbarát tervezési követelményekre. Ez 
nem kívánatos eredménnyel járna, ugyanis arra bátorítaná az ipart, hogy tekintettel „a 
követelmények hiányára” ne fejlessze termékei teljesítményét. Ez így az innováció gátjává válik, 
és nagyon szokatlan megállapítani egy jogi dokumentumban, hogy nincs szükség teljesítményre. 
Ez egyben tényleges korlátozást jelentene bizonyos vonatkozásokkal kapcsolatos nemzeti 
követelmények kialakítására nézve is annak ellenére, hogy ezeket a vonatkozásokat EU szinten 
nem szabályozzák.

Martin Callananmódosítása

122.módosítás
VII. MELLÉKLET 5. RÉSZ

5. az alkalmazandó mérési szabványok 
és/vagy mérési módszerek; amennyiben 
rendelkezésre állnak, olyan harmonizált 
szabványokat kell használni, amelyek 
hivatkozási számait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétették;

5. az alkalmazandó mérési szabványok 
és/vagy mérési módszerek; amennyiben 
rendelkezésre állnak, olyan méréssel 
kapcsolatos harmonizált szabványokat kell 
használni, amelyek hivatkozási számait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették;

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványok általában önkéntes természetűek (lásd a 24. preambulumbekezdést, az 
2. (26) bekezdést és az IV., valamint V. mellékletet). A mérési szabványoknak azonban 
kötelezőeknek kell lenniük, hogy egységes játékteret biztosítsanak, és lehetővé tegyék a 
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végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozó különböző energiafelhasználó termékek közötti 
mérések összehasonlítását.

Anders Wijkmanmódosítása

123.módosítás
VII. MELLÉKLET 6. RÉSZ

6. a megfelelőség értékelésére vonatkozó, a 
93/465/EGK határozatban előírt részletek:

6. a megfelelőség értékelésére vonatkozó, a 
93/465/EGK határozatban előírt részletek:

– amennyiben az „A” modulon kívüli más 
modul(oka)t kell alkalmazni, azok a 
tényezők, melyek e különös eljárásmód 
kiválasztásához vezettek,

- a megfelelőségértékelési eljárás 
kiválasztásához vezető tényezők; a 
különösképpen figyelembe veendő tényezők 
a következők:

a) meglévő nemzeti vagy európai 
környezetvédelmi és / vagy biztonsági 
jogszabályok a harmadik fél általi tesztelést 
szükségessé tevő szóban forgó 
termékcsoportra;
b) elégtelen megfelelőségi önnyilatkozat, 
vagy megfelelőségi EMS alkalmazása a 
környezetbarát tervezés területén;
c) a környezeti hatás, vagy a szükséges 
fejlesztések nagyságrendje vagy 
sürgőssége;

– ahol szükséges, a harmadik fél 
jóváhagyása és/vagy tanúsítása alapjául 
szolgáló követelmények;

– ahol szükséges, a harmadik fél 
jóváhagyása és/vagy tanúsítása alapjául 
szolgáló követelmények;

ha az egyéb közösségi szabályok ugyanarra 
az energiafelhasználó termékre más 
modulokat határoznak meg, az érintett 
követelmény vonatkozásában a végrehajtási 
intézkedésben meghatározott modul az 
alkalmazandó;

Or. en

Indokolás

Bizonyos ismérvek megadását is beleértve világos meghatározást kell adni arról, hogy a 
különböző modulokat mikor kell használni. 
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Külső fordítás

HU

Martin Callananmódosítása

124.módosítás
VII. MELLÉKLET 7. RÉSZ (új)

7a. A 8 (4) cikkben lévő hivatkozás szerint a 
megfelelőség vélelmezésének céljára 
szolgáló és a Közösség ökocímkéjétől eltérő 
olyan lehetséges ökocímkék, amelyek úgy 
tekinthetők, hogy a Közösség ökocímkéjével 
megegyező feltételeknek felelnek meg.

Or. en

Indokolás

A cél garantálni a nyitott és átlátható folyamatot a megfelelő piacfelügyelet érdekében.

Holger Krahmermódosítása

125.módosítás
VII. MELLÉKLET 7A. RÉSZ (új)

7a. A 8 (4) cikkben lévő hivatkozás szerint a 
megfelelőség vélelmezésének céljára 
szolgáló és a Közösség ökocímkéjétől eltérő 
olyan lehetséges ökocímkék, amelyek úgy 
tekinthetők, hogy a Közösség ökocímkéjével 
megegyező feltételeknek felelnek meg.

Or. en

Indokolás

Fontos garantálni a nyitott és átlátható folyamatot a megfelelő piacfelügyelet érdekében.
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