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Frédérique Ries
Ramy dla ustalenia wymogów projektowania ekologicznego produktów pobierających energię i 
zmiany dyrektywy Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady
Wspólne stanowisko Rady (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 25
TYTUŁ

dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie 
ustanowienia ram dla ustalenia wymogów 
projektowania ekologicznego produktów 
pobierających energię i zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz 
dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)

Or. de

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 26
UMOCOWANIE 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 175,

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja oparta na art. 95 niesie ryzyko ograniczenia krajowych wymogów dotyczących 
środowiska/energii, które sięgają poza wymogi UE. Jest tak zwłaszcza w przypadku substancji
niebezpiecznych oraz regionalnych spraw, takich jak wydajność wody lub zmniejszenie kwot 
emisji gazów cieplarnianych w ramach zobowiązań z Kyoto. Ponadto powszechnie wiadomo, że 
krajowe inicjatywy pobudzają UE do dalszego działania i nie można osłabiać głównego motoru 
polityki. Istnieją inne przypadki polityki opartej na art. 175 odnoszącej się do produktu – takie 
jak dyrektywa 1999/32 odnosząca się do zawartości siarki w paliwach ciekłych, która ujednolica 
wymogi zawartości siarki w paliwach, ale daje Państwom Członkowskim swobodę ustanowienia 
ostrzejszych wymogów, jeśli tego chcą.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 27
UMOCOWANIE 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 95 i 175,

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest przede wszystkim znaczna ochrona zdrowia i środowiska, promowanie 
ograniczonego zużycia zasobów i bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydajność po stronie 
podaży.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 28
PUNKT UZASADNIENIA 1 A (nowy)



AM\557898PL.doc 3/79 PE 353.671v01-00

PL

(1a) Cele Szóstego Wspólnotowego 
Programu Działania na rzecz Środowiska 
będą realizowane poprzez promowanie 
ekologicznie zdrowego i zrównoważonego 
projektowania produktu oraz określenie 
środków operacyjnych dla zachęcenia do 
zapobiegania powstawaniu odpadów, np. 
stymulując trwałość, ponowne 
wykorzystanie oraz recycling i stopniowe 
wycofywanie niektórych substancji i 
materiałów przy pomocy środków 
odnoszących się do produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Cele niniejszej dyrektywy oparte są na polityce środowiskowej Wspólnoty i jako takie powinny 
być właściwie przywołane. Niniejsze brzmienie oparte jest na celach określonych w Szóstym 
Wspólnotowym Programie Działania na rzecz Środowiska.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 29
PUNKT UZASADNIENIA 1 B (nowy)

(1b) Szósty Wspólnotowy Program 
Działania na rzecz Środowiska wiąże się ze 
zobowiązaniem do działania na rzecz 
zrównoważonego zarządzania i 
wykorzystania zasobów w celu zapewnienia, 
że zużycie zasobów i związane z nimi 
oddziaływania nie przekroczą zdolności 
nośnej środowiska oraz przerwania 
powiązań między wzrostem gospodarczym, 
a zużyciem zasobów. Cele te powinny być 
realizowane przy uwzględnieniu podejścia 
cyklu życia, określonego w Zintegrowanej 
Polityce Produktowej oraz we wspólnotowej 
strategii zarządzania odpadami poprzez 
działnia priorytetowe, w tym między innymi 
wspieranie technik i metod wydobycia i 
produkcji w celu promowania 
ekowydajności i zrównoważonego zużycie 
surowców, energii, wody i innych zasobów.

Or. en
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Uzasadnienie

Cele niniejszej dyrektywy oparte są na polityce środowiskowej Wspólnoty i jako takie powinny 
być właściwie przywołane. Niniejsze brzmienie oparte jest na celach określonych w Szóstym 
Wspólnotowym Programie Działania na rzecz Środowiska. W obecnym projekcie dyrektywy 
ramowej brak jest jakiegokolwiek odniesienia do istniejących środowiskowych i zdrowotnych 
dążeń i celów UE. Odwołanie do Szóstego Programu Działania nie jest wystarczające. 
Ustanowienie politycznych celów dla producentów produktów zużywających energię wymaga 
wyraźnych i dokładnych odniesień do ambicji politycznych, zważywszy na fakt, że wiele decyzji 
będzie podejmowanych w komitologii.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 30
PUNKT UZASADNIENIA 1 A (nowy)

(1a) Cele Szóstego Wspólnotowego 
Programu Działania na rzecz Środowiska 
będą realizowane przy uwzględnieniu 
podejścia cyklu życia użytego w 
Zintegrowanej Polityce Produktowej oraz 
we wspólnotowej strategii zarządzania 
odpadami poprzez, między innymi, 
wspieranie ekologicznie zdrowego i 
zrównoważonego projektowania produktu i 
określanie środków wykonawczych dla 
zachęcenia do zapobiegania powstawaniu 
odpadów, np. stymulując trwałość, 
ponowne wykorzystanie i recycling oraz 
stopniowe wycofywanie niektórych 
substancji i materiałów przy pomocy 
środków odnoszących się do produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Cele niniejszej dyrektywy oparte są na polityce środowiskowej Wspólnoty i jako takie powinny 
być właściwie przywołane. Niniejsze brzmienie oparte jest na celach określonych w Szóstym 
Wspólnotowym Programie Działania na rzecz Środowiska.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 31
PUNKT UZASADNIENIA 1 B (nowy)

(1b) Szósty Wspólnotowy Program 
Działania na rzecz Środowiska wiąże się ze 
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zobowiązaniem do działania na rzecz 
zrównoważonego zarządzania i 
wykorzystania zasobów w celu zapewnienia, 
że zużycie zasobów i związane z nimi 
oddziaływania nie przekroczą zdolności 
nośnej środowiska oraz przerwania 
powiązań między wzrostem gospodarczym, 
a zużyciem zasobów. Cele te powinny być 
realizowane przy uwzględnieniu podejścia 
cyklu życia, określonego w Zintegrowanej 
Polityce Produktowej oraz we wspólnotowej 
strategii zarządzania odpadami poprzez 
działnia priorytetowe, w tym między innymi 
wspieranie technik i metod wydobycia i 
produkcji w celu promowania 
ekowydajności i zrównoważonego zużycie 
surowców, energii, wody i innych zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Cele niniejszej dyrektywy oparte są na polityce środowiskowej Wspólnoty i jako takie powinny 
być właściwie przywołane. Niniejsze brzmienie oparte jest na celach określonych w Szóstym 
Wspólnotowym Programie Działania na rzecz Środowiska. W obecnym projekcie dyrektywy 
ramowej brak jest jakiegokolwiek odniesienia do istniejących środowiskowych i zdrowotnych 
dążeń i celów UE. Odwołanie do Szóstego Programu Działania nie jest wystarczające. 
Ustanowienie politycznych celów dla producentów produktów zużywających energię wymaga 
wyraźnych i dokładnych odniesień do ambicji politycznych, zważywszy na fakt, że wiele decyzji 
będzie podejmowanych w komitologii.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 32
PUNKT UZASADNIENIA 12

(12) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych 
skwantyfikowanych wymagań dotyczących 
ekoprojektu dla niektórych produktów lub 
ich aspektów środowiskowych w celu 
zapewnienia zminimalizowania ich 
oddziaływania na środowisko. Biorąc pod 
uwagę pilną potrzebę działania na rzecz 
realizacji zobowiązań objętych Protokołem z 
Kyoto do Konwencji Ramowej Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(UNFCCC) oraz bez uszczerbku dla 
zintegrowanego podejścia promowanego w 
niniejszej dyrektywie, należy nadać pewien 
priorytet tym działaniom, które mogą 
znacząco wpłynąć na redukcję emisji gazów 
cieplarnianych przy niskich kosztach. 
Działania takie mogą także przyczynić się 
do zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów oraz stanowić znaczący wkład do 
10-letnich ram programów zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji uzgodnionych na 
Światowym Szczycie w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu w roku 2002.

(12) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych 
skwantyfikowanych wymagań dotyczących 
ekoprojektu dla niektórych produktów lub 
ich aspektów środowiskowych w celu 
zapewnienia zminimalizowania ich 
oddziaływania na środowisko. Biorąc pod 
uwagę pilną potrzebę działania na rzecz 
realizacji zobowiązań objętych Protokołem z 
Kyoto do Konwencji Ramowej Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(UNFCCC) oraz bez uszczerbku dla 
zintegrowanego podejścia promowanego w 
niniejszej dyrektywie, należy nadać pewien 
priorytet tym działaniom, które mogą 
znacząco wpłynąć na redukcję emisji gazów 
cieplarnianych przy niskich kosztach. 
Działania takie mogą także przyczynić się 
do zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów oraz stanowić znaczący wkład do 
10-letnich ram programów zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji uzgodnionych na 
Światowym Szczycie w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu w roku 2002.

Należy nadać odpowiednią wagę 
potencjalnym korzyściom dla środowiska 
wynikającym – nie tylko w obszarze 
produktów wykorzystujących energię - z 
zamiany produktów na usługi. Należy 
przedsięwziąć środki pobudzające działanie 
środowiska biznesowego, aby spowodować 
zwrot w tym kierunku.

Or. en

Uzasadnienie

Przerób energii i materiałów mógłby być znacznie zmniejszony w przypadku wielu obszarów 
produktowych, jeśli produkty konsumenckie zostałyby zamienione na usługi. Istnieje na to wiele 
przykładów, na przykład poprzez leasing usług telewizyjnych lub pralniczych zamiast kupowania 
odbiornika telewizyjnego i/lub pralki lub zastąpienie automatycznej sekretarki odpowiednią 
usługą, itp. Poprzez aranżowanie takich usług stymuluje się dematerializację, a producenci 
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otrzymują bezpośrednią zachętę do tworzenia produktów, które są wydajne energetycznie i mogą 
być łatwo konserwowane i ulepszane przez długi okres czasu.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 33
PUNKT UZASADNIENIA 12 A (nowy)

(12a) Zmniejszenie zużycia energii jest 
ważnym narzędziem europejskiej polityki 
środowiskowej, jak określono na przykład w 
Europejskim Programie Ochrony Klimatu 
po konsultacji z odpowiednimi 
zaangażowanymi podmiotami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki 18 i 80 w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 34
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Poziom wymagań dotyczących 
ekoprojektu powinien być zwykle ustalany 
na podstawie analizy technicznej, 
ekonomicznej i środowiskowej. 
Elastyczność metody ustalania poziomu 
wymagań może ułatwić szybką poprawę 
działań w zakresie środowiska. 
Zainteresowane zaangażowane strony 
powinny konsultować się i aktywnie 
współpracować przy tej analizie. 
Ustanowienie obowiązkowych środków 
wymaga odpowiednich konsultacji 
zainteresowanych stron. Konsultacje takie 
mogą uwypuklić potrzebę wprowadzania 
działań etapami lub podjęcia środków 
przejściowych. Wprowadzenie celów 
pośrednich zwiększa przewidywalność 
polityki, pozwala na dostosowanie cyklu 
rozwoju produktów oraz usprawnia 
planowanie długoterminowe przez 

(13) Poziom wymagań dotyczących 
ekoprojektu powinien być zwykle ustalany 
na podstawie analizy technicznej, 
ekonomicznej i środowiskowej. 
Elastyczność metody ustalania poziomu 
wymagań może ułatwić szybką poprawę 
działań w zakresie środowiska. 
Zainteresowane zaangażowane strony 
powinny konsultować się i aktywnie 
współpracować przy tej analizie. 
Ustanowienie obowiązkowych środków 
wymaga odpowiednich konsultacji 
zainteresowanych stron. Konsultacje takie 
mogą uwypuklić potrzebę wprowadzania 
działań etapami lub podjęcia środków 
przejściowych. Wprowadzenie celów 
pośrednich zwiększa przewidywalność 
polityki, pozwala na dostosowanie cyklu 
rozwoju produktów oraz usprawnia 
planowanie długoterminowe przez 
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zainteresowane strony. zainteresowane strony.

W trakcie dokonywania analiz (zwłaszcza 
podczas analiz kosztu cyklu życia) oraz przy 
ustalaniu wymogów należy korzystać z 
międzynarodowej analizy porównawczej.

„Projektowanie usług” (myślenie 
funkcjonalne i systemowe) analogicznie do 
„projektowania produktu” stanowi, przy 
określaniu metody ustalania poziomu 
wymogów, część procesu analizy 
porównawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Przerób energii i materiałów mógłby być znacznie zmniejszony w przypadku wielu obszarów 
produktowych, jeśli produkty konsumenckie zostałyby zamienione na usługi. Istnieje na to wiele 
przykładów, na przykład poprzez leasing usług telewizyjnych lub pralniczych zamiast kupowania 
odbiornika telewizyjnego i/lub pralki lub zastąpienie automatycznej sekretarki odpowiednią 
usługą, itp. Poprzez aranżowanie takich usług stymuluje się dematerializację, a producenci 
otrzymują bezpośrednią zachętę do tworzenia produktów, które są wydajne energetycznie i mogą 
być łatwo konserwowane i ulepszane przez długi okres czasu.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 35
PUNKT UZASADNIENIA 13 A (nowy)

(13a) Kraje takie jak Japonia opracowały  
ambitne metody ustalania wymogów 
dotyczących wydajności energetycznej dla 
eko-projektu. W celu zapewnienia przyszłej 
konkurencyjności producentow 
europejskich Komisja powinna starannie 
rozważyć takie inicjatywy w trakcie 
ustalania konkretnych wymogów w ramach 
poszczególnych środków wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie przedłożona poprawka 21 z pierwszego czytania.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 36
PUNKT UZASADNIENIA 13 A (nowy)

(13a) Niniejsza dyrektywa nie stoi na 
przeszkodzie w utrzymaniu lub 
przyjmowaniu przez Państwa 
Członkowskie, zgodnie z Traktatem, 
bardziej surowych wymogów w odniesieniu 
do eko-projektu produktów 
wykorzystującychy energię, aby osiągniąć 
wysoki poziom ochrony środowiska, 
zdrowia oraz bezpieczeństwa dostaw 
energii. Dyrektywę 98/34/WE stosuje się do 
wszystkich środków krajowych tego 
rodzaju.
W przypadku utrzymania lub przyjęcia 
przez Państwa Członkowskie bardziej 
surowych wymogów w odniesieniu do eko-
projektu dla produktów wykorzystujących 
energię, należy podjąć wysiłki, aby takie 
wymogi nie kolidowały z wymogami eko-
projektu wprowadzonymi na poziomie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Oparta na poprawce 61 PE w pierwszym czytaniu i punkcie uzasadnienia 20 wspólnego 
stanowiska i poprawce Riesa nr 17. Podstawowym celem dyrektywy jest ochrona środowiska. 
Państwa Członkowskie powinny mieć zatem możliwość uzupełnienia wymogów niniejszej 
dyrektywy w przypadku przeważających szczególnych okoliczności (np. różnice klimatyczne, 
wymogi Kyoto, szczególne okoliczności ekologiczne). Przykładowymi dyrektywami, gdzie art. 95 
został uzupełniony bardziej surowymi postanowieniami krajowymi są: dyrektywy 90/314, 93/13, 
01/95 i 94/62.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 37
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Priorytet powinien zostać nadany
działaniom alternatywnym, np.
samoregulacjom ustalanym przez daną 
branżę, gdyż prawdopodobne jest, iż takie 
działania spowodują szybsze lub mniej 

(14) Należy rozważyć działania 
alternatywne, np. samoregulacje ustalane 
przez daną branżę, gdyż prawdopodobne 
jest, iż takie działania spowodują szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
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kosztowne osiągnięcie celów polityki niż 
wprowadzenie wymagań obowiązkowych. 
Środki legislacyjne mogą okazać się
konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością. 

polityki niż wprowadzenie wymagań 
obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą 
okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe nie 
będą ewoluować w odpowiednim kierunku 
lub z zadawalającą szybkością. Istniejąca 
lub proponowana samoregulacja powinna 
być poddana tym samym niezależnym 
analizom, rozpatrzeniu przez 
zainteresowane strony oraz monitoringowi, 
co środki wykonawcze. Środki legislacyjne 
są konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 22 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 38
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Priorytet powinien zostać nadany
działaniom alternatywnym, np. 
samoregulacjom ustalanym przez daną 
branżę, gdyż prawdopodobne jest, iż takie 
działania spowodują szybsze lub mniej 
kosztowne osiągnięcie celów polityki niż 
wprowadzenie wymagań obowiązkowych. 
Środki legislacyjne mogą okazać się
konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością.

(14) Należy rozważyć działania 
alternatywne, np. samoregulacje ustalane 
przez daną branżę, gdyż prawdopodobne 
jest, iż takie działania spowodują szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
polityki niż wprowadzenie wymagań 
obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą 
okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe nie 
będą ewoluować w odpowiednim kierunku 
lub z zadawalającą szybkością. Istniejąca 
lub proponowana samoregulacja powinna 
być poddana tym samym niezależnym 
analizom, rozpatrzeniu przez 
zainteresowane strony oraz monitoringowi, 
co środki wykonawcze. Środki legislacyjne 
są konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością.

Or. en
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 39
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Priorytet powinien zostać nadany
działaniom alternatywnym, np. 
samoregulacjom ustalanym przez daną 
branżę, gdyż prawdopodobne jest, iż takie 
działania spowodują szybsze lub mniej 
kosztowne osiągnięcie celów polityki niż 
wprowadzenie wymagań obowiązkowych. 
Środki legislacyjne mogą okazać się
konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością.

(14) Należy rozważyć działania 
alternatywne, np. samoregulacje ustalane 
przez daną branżę, gdyż prawdopodobne 
jest, iż takie działania spowodują szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów
polityki niż wprowadzenie wymagań 
obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą 
okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe nie 
będą ewoluować w odpowiednim kierunku 
lub z zadawalającą szybkością. Istniejąca 
lub proponowana samoregulacja powinna 
być poddana tym samym niezależnym 
analizom, rozpatrzeniu przez 
zainteresowane strony oraz monitoringowi, 
co środki wykonawcze. Środki legislacyjne 
są konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością.

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 40
PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) Samoregulacja, w tym dobrowolne 
umowy jako jednostronne zobowiązania 
branży, może przyczynić się do szybkiego 
postępu ze względu na możliwość jej 
szybkiego i oszczędnego wdrożenia, a także 
umożliwić elastyczne i odpowiednie 
dostosowanie do opcji technologicznych i 
wrażliwości rynku.

skreślono

Or. en



PE 353.671v01-00 12/79 AM\557898PL.doc

PL

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 41
PUNKT UZASADNIENIA 20

(20) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych Komisja powinna także 
należycie uwzględnić istniejące prawa 
krajowe w zakresie ochrony środowiska, w 
szczególności dotyczące substancji 
toksycznych, które zdaniem Państw 
Członkowskich należy zachować, nie 
obniżając przy tym istniejących i 
uzasadnionych poziomów ochrony w 
Państwach Członkowskich. 

(20) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych Komisja powinna także 
należycie uwzględnić istniejące prawa 
krajowe w zakresie ochrony środowiska, w 
szczególności dotyczące substancji 
toksycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 95  ust. 4 – 9 Traktatu WE określa warunki utrzymania lub wprowadzenia bardziej 
surowego ustawodawstwa krajowego. Prawo wtórne nie może unieważniać prawa pierwotnego.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 42
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) Jedną z głównych ról 
zharmonizowanych norm powinna być 
pomoc producentom w zastosowaniu 
środków wykonawczych, przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy. Normy takie 
mogłyby być istotne podczas ustalania 
metod pomiaru i testowania. W przypadku 
ogólnych wymagań ekoprojektu 
zharmonizowane normy mogłyby być 
znacząco pomocne jako wytyczne dla 
producentów przy ustalaniu ekologicznego 
profilu ich produktu, zgodnie z 
wymaganiami odpowiedniego środka 
wykonawczego. Normy te w wyraźny 
sposób wskazywałyby na związki pomiędzy 
ich postanowieniami a wymaganiami, 
których dotyczą. Celem zharmonizowanych 
norm nie powinno być ustalanie limitów dla 
aspektów środowiskowych. 

(25) Jedną z głównych ról 
zharmonizowanych norm powinna być 
pomoc producentom w zastosowaniu 
środków wykonawczych, przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy. Normy takie 
mogłyby być istotne podczas ustalania 
metod pomiaru i testowania. W przypadku 
ogólnych wymagań ekoprojektu 
zharmonizowane normy powinny być 
wykorzystywane wyłącznie jeśli ustalono 
punkty odniesienia. Normy te w wyraźny 
sposób wskazywałyby na związki pomiędzy 
ich postanowieniami a wymaganiami, 
których dotyczą. Zharmonizowane normy
nie powinny być wykorzystywane do 
określania lub zmieniany poziomu 
ekologiczności lub poziomu ambicji 
wymogów dla aspektów środowiskowych 
(na przykład poprzez ustalenie wartości 
granicznych).
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Or. en

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać lub pozwalać na to, by zharmonizowane normy decydowały o ustalaniu lub 
zmianie ambicji dotyczących oddziaływania na środowisko/ekologiczności określonych w środku 
wykonawczym. Ponadto należy pamiętać, że nie tylko wartości graniczne określają 
ekologiczność. Temat jest szerszy. Ustanawianie norm może również ingerować w ewentualny 
poziom ekologiczności wymogu określonego w środku wykonawczym poprzez na przykład wybór 
konkretnego podejścia dotyczącego pomiaru.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 43
PUNKT UZASADNIENIA 28 A (nowy)

(28a) Postanowienia art. 35 ust. 2 tiret 
pierwsze i drugie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy po jego wejściu w 
życie powinny mieć zastosowanie do 
niniejszej dyrektywy. Środek wykonawczy 
powinien wejść w życie, zgodnie z 
przewidywaniami, po wejściu w życie 
Traktatu Konstytucyjnego, chyba że 
Parlament Europejski większością głosów 
posłów wyrazi sprzeciw w określonym 
czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Przeformułowana poprawka 30 PE. Związane jest to z projektem zmiany PWE w art. 19 i ważne 
jest stworzenie mechanizmu „odwołania” w celu nadzorowania odesłania rozporządzenia z 
klasycznej procedury współdecyzji do procedur komitologii Komisji. Art. 35 ust. 2 brzmi: 
„- Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu upoważnienia;
- europejskie rozporządzenie delegowane może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament
Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez ustawę
europejską lub europejską ustawę ramową.”

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 44
PUNKT UZASADNIENIA 28 A (nowy)

(28a) Postanowienia art. 35 ust. 2 tiret 
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pierwsze i drugie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy po jego wejściu w 
życie powinny mieć zastosowanie do 
niniejszej dyrektywy. Środek wykonawczy 
powinien wejść w życie, zgodnie z 
przewidywaniami, po wejściu w życie 
Traktatu Konstytucyjnego, chyba że 
Parlament Europejski większością głosów 
posłów wyrazi sprzeciw w określonym 
czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Przeformułowana poprawka 30 PE. Związane jest to z projektem zmiany PWE w art. 19 i ważne 
jest stworzenie mechanizmu „odwołania” w celu nadzorowania odesłania rozporządzenia z 
klasycznej procedury współdecyzji do procedur komitologii Komisji. Art. 35 ust. 2 brzmi: 
„- Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu upoważnienia;
- europejskie rozporządzenie delegowane może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament
Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez ustawę
europejską lub europejską ustawę ramową.”

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 45
ART. 1 UST. 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
ustalania wymogów Wspólnoty dotyczących 
eko-projektu dla produktów 
wykorzystujących energię, mając na celu 
zapewnienie swobodnego przepływu tych 
produktów na rynku wewnętrznym. 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
ustalania wymogów Wspólnoty dotyczących 
eko-projektu dla produktów 
wykorzystujących energię, nadając 
pierwszeństwo poprawie wydajności 
energetycznej w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu tych produktów na 
rynku wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 31 w pierwszym czytaniu.
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 46
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania 
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, odpowiedzialną za zgodność PWE 
z niniejszą dyrektywą, mającą zamiar 
wprowadzić go na rynek pod jej własną 
nazwą lub znakiem towarowym lub do jej 
własnego użytku.

Or. en

Uzasadnienie

Oryginalna definicja zaproponowana przez Komisję i pozostawiona bez zmian przez Parlament. 
W połączeniu z definicją „importera” przyjętą przez Parlament w  pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 47
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za 
projektowanie i produkcję PWE objętych 
niniejszą dyrektywą, mającą zamiar 
wprowadzenia ich na rynek Wspólnoty i/lub 
do użytkowania pod jej własną nazwą lub 
znakiem towarowym lub do jej własnego 
użytku. W razie braku producenta 
odpowiadającego definicji w pierwszym 
zdaniu lub autoryzowanego przedstawiciela
we Wspólnocie, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek wspólnotowy i/lub do 
użytkowania PWE objęte niniejszą 
dyrektywą.
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Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „producenta” jest niekompletna i może powodować dowolność. Niniejsza 
definicja zapewnia, że organy kontroli rynku zawsze będą miały punkt kontaktowy w obrębie 
Wspólnoty odpowiedzialny za zgodność PWE.

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola i Martin Callanan

Poprawka 48
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania 
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za projekt 
PWE i jego zgodność z niniejszą dyrektywą, 
mającą zamiar wprowadzić go na rynek 
i/lub do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
we Wspólnocie producenta 
odpowiadającego definicji w pierwszym 
zdaniu lub autoryzowanego przedstawiciela, 
za producenta uważana będzie osoba 
fizyczna lub prawna, która wprowadza na 
rynek i/lub do użytkowania PWE objęte 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnej strukturze świata przemysłowego projektowanie produktu, jego wytwarzanie i 
wprowadzanie go na rynek są operacjami, które mogą być wykonywane przez różne podmioty 
gospodarcze. W takich warunkach przy obecnej definicji producenta, trudno byłoby określić 
„odpowiedzialną prawnie stronę” zgodnie z wymogami przyszłych środków wykonawczych. Jako 
że głównym celem niniejszej dyrektywy jest projekt produktu, należy się skoncentrować na fazie 
projektowania procesu produkcyjnego i na tych jego etapach, które odpowiedzialne są za 
projektowanie produktu. Zatem definicja producenta musi zostać zmieniona, aby wyraźnie 
połączyć odpowiedzialność za projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek.

Poprawka ma na celu wyjaśnienie definicji producenta we wspólnym stanowisku i opiera się na 
pomysłach z poprawek Parlamentu przedłożonych w pierwszym czytaniu, wprowadzających 
definicję importera i odpowiedzialności importera.

Waga niniejszej poprawki musi być wzięta pod uwagę łącznie z zaproponowaną poprawką art. 7 
część 3, która wyjaśnia obowiązki producenta, gdy projektowanie PWE odbywa się poza 
strukturą producenta. 
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Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 49
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania 
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za projekt 
PWE i jego zgodność z niniejszą dyrektywą, 
mającą zamiar wprowadzić go na rynek 
i/lub do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
we Wspólnocie producenta 
odpowiadającego definicji w pierwszym 
zdaniu lub autoryzowanego przedstawiciela, 
za producenta uważana będzie osoba 
fizyczna lub prawna, która wprowadza na 
rynek i/lub do użytkowania PWE objęte 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie definicji producenta we wspólnym stanowisku i opiera się na 
pomysłach z poprawek Parlamentu przedłożonych w pierwszym czytaniu, wprowadzających 
definicję importera i odpowiedzialności importera.
Waga niniejszej poprawki musi być wzięta pod uwagę łącznie z zaproponowaną poprawką art. 7 
część 3, która wyjaśnia obowiązki producenta, gdy projektowanie PWE odbywa się poza 
strukturą producenta.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 50
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za 
projektowanie i produkcję PWE objętych 
niniejszą dyrektywą i za ich zgodność z 
niniejszą dyrektywą, mającą zamiar
wprowadzić je na wspólny rynek i/lub do 
użytkowania pod własną nazwą producenta 
lub znakiem towarowym lub do własnego 
użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
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będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania 
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

pierwszym zdaniu oraz autoryzowanego 
przedstawiciela we Wspólnocie, za 
producenta uważana będzie osoba fizyczna 
lub prawna, która wprowadza na rynek i/lub 
do użytkowania PWE objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. sv

Uzasadnienie

Obecna definicja „producenta” jest niekompletna i może wywoływać dowolność. W 
„Przewodniku wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia” Komisji stosuje definicję 
„producenta”, którą także należy wykorzystać w niniejszej dyrektywie w celu zapewnienia 
lepszego nadzoru rynku.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 51
ART. 2 PKT 6

6. „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za 
projektowanie i produkcję PWE objętych 
niniejszą dyrektywą, mającą zamiar
wprowadzić go na rynek wspólnotowy i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu lub autoryzowanego 
przedstawiciela we Wspólnocie, za 
producenta uważana będzie osoba fizyczna 
lub prawna, która wprowadza na rynek 
wspólnotowy PWE objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „producenta” jest niekompletna i może powodować dowolność.
W „Przewodniku wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia” Komisji przedstawia 
definicję producenta, którą także należy wykorzystać w propozycji PWE na rzecz właściwego 
nadzoru rynku. Niniejsza definicja zapewnia, że organy kontroli rynku zawsze będą miały punkt 
kontaktowy w obrębie Wspólnoty odpowiedzialny za zgodność PWE. Uzgodnienie definicji 
producenta w projekcie PWE z definicją obecną we wspomnianym wyżej Przewodniku Komisji 
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zapewniłoby także spójność z innym prawodawstwem znajdującym już zastosowanie do tych 
samych PWE, które potencjalnie stanowią przedmiot środka wykonawczego.
Poprawka wypełnia cele stanowiska Parlamentu Europejskiego zajętego w jego pierwszym 
czytaniu (zobacz poprawki 36, 48.1a, 50 i 70 końcowego raportu PE). 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 52
ART. 2 PKT 6

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która produkuje PWE objęte 
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, 
zamierzającą wprowadzić je na rynek i/lub 
do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
producenta odpowiadającego definicji w 
pierwszym zdaniu, za producenta uważana 
będzie osoba fizyczna lub prawna, która 
wprowadza na rynek i/lub do użytkowania 
PWE objęte niniejszą dyrektywą.

6) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która jest odpowiedzialna za projekt 
PWE i jego zgodność z niniejszą dyrektywą, 
mającą zamiar wprowadzić go na rynek 
i/lub do użytkowania pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub do 
własnego użytku producenta. W razie braku 
we Wspólnocie producenta  
odpowiadającego definicji w pierwszym 
zdaniu lub autoryzowanego przedstawiciela, 
za producenta uważana będzie osoba 
fizyczna lub prawna, która wprowadza na 
rynek i/lub do użytkowania PWE objęte 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnej strukturze świata przemysłowego projektowanie produktu, jego wytwarzanie i 
wprowadzanie go na rynek są operacjami, które mogą być wykonywane przez różne podmioty 
gospodarcze. W takich warunkach przy obecnej definicji producenta, trudno byłoby określić 
„odpowiedzialną prawnie stronę” zgodnie z wymogami przyszłych środków wykonawczych. Jako 
że głównym celem niniejszej dyrektywy jest projekt produktu, należy się skoncentrować na fazie 
projektowania procesu produkcyjnego i na tych jego etapach, które odpowiedzialne są za 
projektowanie produktu. Zatem definicja producenta musi zostać zmieniona, aby wyraźnie 
połączyć odpowiedzialność za projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek.

Poprawka ma na celu wyjaśnienie definicji producenta we wspólnym stanowisku i opiera się na 
pomysłach z poprawek Parlamentu przedłożonych w pierwszym czytaniu, wprowadzających 
definicję importera i odpowiedzialności importera.

Waga niniejszej poprawki musi być wzięta pod uwagę łącznie z zaproponowaną poprawką art. 7 
część 3, która wyjaśnia obowiązki producenta, gdy projektowanie PWE odbywa się poza 
strukturą producenta.
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 53
ART. 2 PKT 6 A (nowy)

6a) ”Importer” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną mającą siedzibę we Wspólnocie, 
która po raz pierwszy wprowadza PWE na 
rynek, w przypadku gdy producent nie 
posiada siedziby na terenie Wspólnoty i w 
razie braku autoryzowanego 
przedstawiciela;

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie tej definicji oraz zajęcie się kwestią obowiązków 
importera, aby uniknąć dowolności zachowań producentów PWE w krajach trzecich poza UE (tj. 
towarów wprowadzanych na rynek, których nie dotyczą obowiązki eko-projektu, wprowadzone 
jako wynik niniejszej dyrektywy). Importer, w duchu nowego podejścia, powinien zawsze móc 
dostarczyć organom kontroli rynku kopię deklaracji zgodności CE oraz technicznej 
dokumentacji produktu.

Poprawkę złożył Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 54
ART. 2 PKT 18 A (nowy)

18a) „Najniższy koszt cyklu życia” oznacza 
sumę ceny zakupu oraz obniżony koszt 
bieżący w trakcie realistycznego okresu 
życia PWE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 46 w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 55
ART. 2 PKT 19 A (nowy)

19a) „Punkt odniesienia dla eko-projektu 
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produktu” oznacza przyjęcie za punkt 
odniesienia Najlepszej Dostępnej 
Technologii1 dla konkretnego aspektu 
środowiskowego. Tam gdzie jest to 
stosowne, korzysta się z międzynarodowych 
analiz porównawczych (zarówno w 
rozumieniu zbioru progów efektywności, 
jak i użytych danych) – zwłaszcza w 
przypadku wydajności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 44 pierwsze czytanie - zmieniona.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 56
ART. 2 PKT 19 A (nowy)

19a) „Punkt odniesienia dla eko-projektu 
produktu” oznacza przyjęcie za punkt 
odniesienia Najlepszej Dostępnej 
Technologii2 dla konkretnego aspektu 
środowiskowego. Tam gdzie jest to 
stosowne, korzysta się z międzynarodowych 
analiz porównawczych (zarówno w 
rozumieniu zbioru progów efektywności, 
jak i użytych danych) – zwłaszcza w 
przypadku wydajności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki PE 44, aby wprowadzić definicję terminu „punkt odniesienia” – użytego 
w obydwu załącznikach I część 3 i II część 1.
• „Najnowocześniejsze” został zastąpiony „BAT” - „Najlepszą Dostępną Technologią” 

(zgodnie z  dyrektywą IPPC) w celu zwiększenia jasności definicji. Określenie 
„najnowocześniejsze” (ang. state of the art) ma różne znaczenia w różnych językach (w 
angielskim oznacza on najlepsze dokonanie, w innych może oznaczać średnią). BAT (zgodnie 
z  dyrektywą IPPC) zawsze oznacza „w ramach granicznych warunków społecznych i 
gospodarczych możliwości wykonania lub wymogów bezpieczeństwa”. 

• Międzynarodowa analiza porównawcza najlepszych praktyk i najlepszej dostępnej 
technologii (BAT) powinna być jasno określona. Wprowadzenie międzynarodowej analizy 
porównawczej wiąże się z dwoma kwestiami:

  
1 zgodnie z  dyrektywą o Zintegrowanej Kontroli i Zapobieganiu Zanieczyszczeniom
2 zgodnie z  dyrektywą o Zintegrowanej Kontroli i Zapobieganiu Zanieczyszczeniom
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a) Zapewnienie, że ustalone na poziomie UE progi efektywności są co najmniej tak ambitne, jak 
progi istniejące na arenie międzynarodowej i w innych państwach; 

b) Zapewnienie, że użyte do analiz techniczno-gospodarczych wartości i dane, co wykorzystuje 
się w określaniu najniższego kosztu cyklu życia, są wiarygodne. W celu zapewnienia 
wiarygodności i rzetelności danych użytych w analizach techniczno-gospodarczych inżynierii 
energetycznej UE, Komisja i zaangażowane podmioty muszą mieć świadomość istnienia 
międzynarodowych badań na temat efektywności i kosztu dostępnej najbardziej efektywnej 
technologii i muszą je uwzględnić.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 57
ART. 3

Wprowadzenie na rynek i/lub 
wprowadzenie do użytkowania

Nadzór rynku

1. Państwa Członkowskie podejmą 
wszystkie odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, że PWE objęte środkami 
wykonawczymi mogą zostać wprowadzone 
na rynek i/lub do użytkowania wyłącznie, 
jeżeli spełniają one te warunki określone w 
tych środkach i noszą oznaczenie CE, 
zgodnie z art. 4.

1. Państwa Członkowskie podejmą 
wszystkie odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, że PWE objęte środkami 
wykonawczymi lub dobrowolnymi 
umowami, o których mowa w art. 13a, 
mogą zostać wprowadzone na rynek i do 
użytkowania wyłącznie, jeżeli spełniają one 
te warunki określone w tych środkach.

2. Państwa Członkowskie wyznaczą organy 
odpowiedzialne za nadzór rynku. Powinny 
zadbać, aby organy takie miały i 
wykorzystywały niezbędne uprawnienia do 
podejmowania odpowiednich kroków 
przyznanych ich na mocy niniejszej 
dyrektywy. Państwa Członkowskie określą 
zadania, uprawnienia oraz uzgodnienia 
organizacyjne właściwych władz, które będą 
uprawnione do: 

2. Państwa Członkowskie wyznaczą organy 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy. Powinny zadbać, aby organy 
takie dysponowały i wykonywały niezbędne 
uprawnienia do podejmowania 
odpowiednich kroków przyznanych ich na 
mocy niniejszej dyrektywy. Państwa 
Członkowskie określą zadania, uprawnienia 
oraz uzgodnienia organizacyjne właściwych 
władz, które będą uprawnione do:

i) organizowania odpowiednich kontroli 
zgodności PWE na odpowiednią skalę oraz 
zobowiązywania producenta lub jego 
upoważnionych przedstawicieli do 
wycofania niezgodnych PWE z rynku, 
zgodnie z art. 6;

i) organizowania, nawet po wprowadzeniu 
PWE na rynek, odpowiednich kontroli ich 
zgodności na odpowiednią skalę oraz 
zobowiązywania producenta lub importera
do wycofania niezgodnych produktów z 
rynku, zgodnie z art. 6,

ii) żądania przedstawienia wszelkich 
niezbędnych informacji przez zaangażowane 
strony, jak to określono w środkach 
wykonawczych;

ii) żądania przedstawienia wszelkich 
niezbędnych informacji przez zaangażowane 
strony, jak to określono w środkach 
wykonawczych lub dobrowolnych umów,
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iii) pobierania próbek produktów i 
poddawania ich testom zgodności. 

iii) pobierania próbek produktów i 
poddawania ich testom zgodności.

3. Państwa Członkowskie będą informowały 
Komisję o wynikach nadzoru rynku, a w 
stosownych przypadkach, Komisja przekaże 
takie informacje innym Państwom 
Członkowskim. 

3. Państwa Członkowskie będą informowały 
Komisję, a w stosownych przypadkach, 
Komisja przekaże takie informacje innym 
Państwom Członkowskim.

4. Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
konsumenci i inne zainteresowane strony 
miały możliwość przekazania właściwym 
władzom komentarzy na temat zgodności 
produktu.

4. Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
konsumenci i inne zainteresowane strony 
miały możliwość przekazania właściwym 
władzom skarg na temat zgodności 
produktu i nadzoru. Państwa Członkowskie
będą aktywnie informować konsumentów i 
inne zainteresowane strony o 
ustanowionych w tym celu procedurach

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 47 w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 58
ART. 5 UST. 2

2. Państwa Członkowskie nie będą 
zabraniać, ograniczać ani utrudniać 
wprowadzania na rynek i/lub do 
użytkowania na swoich terytoriach danego 
PWE noszącego oznaczenie CE zgodnie z 
art. 4 ze względu na wymagania 
ekoprojektu odnoszące się do tych jego 
parametrów, o których mowa w załączniku 
I część 1, i co do których obowiązujący 
środek wykonawczy stanowi, że wymagania 
ekoprojektu w stosunku do niego nie są 
konieczne. 

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Nowo wprowadzony art. 5 ust. 2 jest niewłaściwy, ponieważ wprowadza pojęcie środka 
wykonawczego, stwierdzając iż nie zachodzi konieczność jakiegokolwiek wymogu eko-projektu. 
Przyniesie to efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ sprawi, że przemysł nie będzie ulepszał 
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swoich produktów ze względu na ten brak wymogów. Będzie to hamowało innowacje, a 
stwierdzenie, że nie jest konieczne spełnianie żadnych wymogów, jest bardzo nietypowe dla 
dokumentu prawnego. Stwarzałoby to także rzeczywiste ograniczenia dla ustalania krajowych 
wymogów w odniesieniu do aspektów, pomimo faktu, że nie są one regulowane na poziomie UE.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 59
ART. 6 UST. 5 A (nowy)

5a. Jeśli PWE niezgodny ze wszystkimi 
właściwymi wymogami mającego 
zastosowanie środka wykonawczego 
posiada oznakowanie CE, dane Państwo 
Członkowskie podejmuje odpowiednie 
działania przeciwko producentowi lub jego 
autoryzowanemu przedstawicielowi, który 
umieścił oznakowanie CE lub importerowi, 
który wprowadził PWE na rynek Wspólnoty 
oraz informuje o tym Komisję i inne 
Państwa Członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca ust. 6 z oryginalnego projektu w wersji zmienionej przez PE w pierwszym czytaniu
(poprawka 50). Jest to konieczne dla zwalczania przestępczości finansowej.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 60
ART. 6 UST. 6

6. Państwa Członkowskie i Komisja 
podejmą wszystkie niezbędne środki w celu 
zagwarantowania poufności w odniesieniu 
do informacji dostarczonych w trakcie tej 
procedury, jeżeli będzie to uzasadnione. 

6. Państwa Członkowskie i Komisja 
podejmą wszystkie niezbędne środki w celu 
zagwarantowania poufności w odniesieniu 
do informacji dostarczonych w trakcie tej 
procedury, jeżeli będzie to uzasadnione.

Państwa Członkowskie i Komisja będą 
informować opinię publiczną o 
potwierdzonych przypadkach niezgodności.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 50 pierwsze czytanie. Procedura „wskaż i zawstydź” może pomóc w zwalczaniu 
przestępczości finansowej.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 61
ART. 7 UST. 2 AKAPIT 1

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG. 

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

Procedura oceny zgodności zapewni 
przedkładanie przez producentów 
deklaracji dotyczących ekologiczności 
właściwym władzom zgodnie z określonymi 
w środku wykonawczym wymogami eko-
projektu. Informacje będą przetwarzane 
centralnie i udostępniane opinii publicznej 
oraz ekspertom w przystępnym formacie.
W tym celu w środku wykonawczym 
określone zostaną standardowe formularze 
deklaracji, a Państwa Członkowskie 
wyznaczą organy odpowiedzialne za 
otrzymywanie danych na poziomie 
krajowym i wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie ustanawia wzmocnienie funkcji niniejszej dyrektywy związanych z wymianą informacji 
– przywracając dawną poprawkę PE 75, z pewnymi udoskonaleniami przejętymi z poprawek PE 
55/76 dotyczących tej samej kwestii. Niniejsza poprawka wprowadza wspólne stanowisko Rady 
punkt uzasadnienia 22 – „Należy ułatwić wymianę informacji o ekologiczności produktu w 
trakcie cyklu jego życia oraz o osiągnięciach w rozwiązaniach projektowych. Gromadzenie i 
rozpowszechnianie całości wiedzy zgromadzonej wskutek działań producentów w zakresie 
ekoprojektu stanowi jedną z podstawowych korzyści wynikających z niniejszej dyrektywy”.
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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 62
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, system zarządzania 
przyjęty przez tę organizację zostanie 
uznany za spełniający wymagania 
załącznika V do niniejszej dyrektywy. 

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją
zarejestrowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 761/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 
r. dopuszczającym dobrowolny udział 
organizacji w systemie ekozarządzania i 
audytu we Wspólnocie (EMAS) 1, a funkcja 
projektowa mieści się w zakresie tej 
rejestracji, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostanie uznany za 
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu i 
został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V. 

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją posiadającą 
system zarządzania obejmujący funkcję 
projektu produktu i został wdrożony zgodnie 
ze zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby obowiązek posiadania EMS (w tym funkcja projektowania) skierowany był 
bezpośrednio do producentów (odpowiedzialnych także za projektowanie produktu). Wzywanie 
projektanta produktu zużywającego energię do posiadania EMS, podczas gdy obecne wymogi 
dotyczące działania produktu wymienione w załączniku V skierowane są do producenta, 
utrudnia zidentyfikowanie jednostki ponoszącej odpowiedzialność prawną, pozostawiając pole 
dla dowolności.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 63
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, system zarządzania 
przyjęty przez tę organizację zostanie 
uznany za spełniający wymagania 
załącznika V do niniejszej dyrektywy.

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją
zarejestrowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 761/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 
r. dopuszczającym dobrowolny udział 
organizacji w systemie ekozarządzania i 
audytu we Wspólnocie (EMAS) 1, a funkcja 
projektowa mieści się w zakresie tej 
rejestracji, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostanie uznany za 
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu i 
został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją posiadającą 
system zarządzania obejmujący funkcję 
projektu produktu i został wdrożony zgodnie 
ze zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
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w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby obowiązek posiadania EMS (w tym funkcja projektowa) skierowany był 
bezpośrednio do producentów (odpowiedzialnych także za projektowanie produktu). Wzywanie 
projektanta produktu zużywającego energię do posiadania EMS, podczas gdy obecne wymogi 
dotyczące działania produktu wymienione w załączniku V skierowane są do producenta, 
utrudnia zidentyfikowanie jednostki ponoszącej odpowiedzialność prawną, pozostawiając pole 
dla dowolności.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 64
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom, tam gdzie jest to 
właściwe, wybór pomiędzy wewnętrzną 
kontrolą projektu opisaną w załączniku. IV a 
systemem zarządzania opisanym w 
załączniku V. Tam, gdzie zostanie to 
należycie uzasadnione i dostosowane do 
ryzyka, procedura oceny zgodności zostanie 
określona spośród właściwych modułów, 
opisanych w decyzji 93/465/EWG.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, system zarządzania 
przyjęty przez tę organizację zostanie 
uznany za spełniający wymagania 
załącznika V do niniejszej dyrektywy. 

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją
zarejestrowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 761/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 
r. dopuszczającym dobrowolny udział 
organizacji w systemie ekozarządzania i 
audytu we Wspólnocie (EMAS) 1, a funkcja 
projektowa mieści się w zakresie tej 
rejestracji, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostanie uznany za 
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy. 
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Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu i 
został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Jeżeli producent PWE objętego środkami 
wykonawczymi jest organizacją posiadającą 
system zarządzania obejmujący funkcję 
projektu produktu i został wdrożony zgodnie 
ze zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy Zarządzania Środowiskowego (EMS) mogą być używane tylko przez producentów 
odpowiedzialnych za funkcję projektową. 

Korzystanie ze systemów zarządzania środowiskowego (EMS) jest jednym z dwóch metod oceny 
zgodności proponowanych w niniejszej dyrektywie. W celu zapewnienia prawidłowego 
korzystania z EMS i skutecznego nadzoru rynku, zasadnicze znacznie ma zagwarantowanie, iż 
producenci zarejestrują się w EMS, a funkcja projektowa mieści się w zakresie rejestracji. 

Ważne jest, aby obowiązek posiadania EMS (w tym funkcja projektowa) skierowany był 
bezpośrednio do producentów (odpowiedzialnych także za projektowanie produktu). Wzywanie 
projektanta produktu zużywającego energię do posiadania EMS, podczas gdy obecne wymogi 
dotyczące działania produktu wymienione w załączniku V skierowane są do producenta, 
utrudnia zidentyfikowanie jednostki ponoszącej odpowiedzialność prawną, pozostawiając pole 
dla dowolności.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 65
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione procedura 
oceny zgodności może zawierać badanie 
typu WE przeprowadzane przez jednostkę 
notyfikowaną, po którym nastąpi właściwy 
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93/465/EWG. moduł opisany w decyzji 93/465/EWG.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, system zarządzania 
przyjęty przez tę organizację zostanie 
uznany za spełniający wymagania 
załącznika V do niniejszej dyrektywy. 

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, w taki sposób, że 
spełnia określone wymogi załącznika IV 
część 2 i 3, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostanie uznany za 
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu i 
został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu, w 
taki sposób, że spełnia określone wymogi
załącznika IV część 2 i 3 i został wdrożony 
zgodnie ze zharmonizowanymi normami, 
których numery referencyjne zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, taki system zarządzania 
zostanie uznany za spełniający odpowiednie 
wymagania załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta jest na poprawkach PE 51, 75 w pierwszym czytaniu. Pierwsza część poprawki 
otwiera możliwość skorzystania z modułu B (badanie typu WE) w uzasadnionych przypadkach, 
zgodnie z załącznikiem 7 pkt 6. Opisany tutaj system zarządzania (EMS) nie jest wystarczającym 
narzędziem do zapewnienia spełniania przez produkty wymogów ocen zgodności. EMS nie jest 
gwarantem środowiskowych udoskonaleń, lecz raczej zapewnia zorganizowane podejście do 
zarządzania środowiskowego.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 66
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 

2. Procedury oceny zgodności zostaną 
określone w środkach wykonawczych i 
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pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione i 
dostosowane do ryzyka, procedura oceny 
zgodności zostanie określona spośród 
właściwych modułów, opisanych w decyzji 
93/465/EWG.

pozostawią producentom wybór pomiędzy 
wewnętrzną kontrolą projektu opisaną w 
załączniku. IV a systemem zarządzania 
opisanym w załączniku V. Tam, gdzie 
zostanie to należycie uzasadnione procedura 
oceny zgodności może zawierać badanie 
typu WE przeprowadzane przez jednostkę 
notyfikowaną, po którym nastąpi właściwy 
moduł dla fazy produkcji opisany w decyzji 
93/465/EWG.

2. Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa mieści się 
w zakresie tej rejestracji, system zarządzania 
przyjęty przez tę organizację zostanie 
uznany za spełniający wymagania 
załącznika V do niniejszej dyrektywy.  

2. Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny 
udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) 1, a funkcja projektowa  
(równoważna z tą opisaną w załączniku V 
część 3) mieści się w zakresie tej rejestracji, 
system zarządzania przyjęty przez tę 
organizację zostanie uznany za spełniający 
wymagania załącznika V do niniejszej 
dyrektywy.  

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję projektu produktu i 
został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Jeżeli dany PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany przez 
organizację posiadającą system zarządzania 
obejmujący funkcję eko-projektu produktu 
(równoważna z tą opisaną w załączniku V 
część 3)i został wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
taki system zarządzania zostanie uznany za 
spełniający odpowiednie wymagania 
załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

1) Poprawka wyjaśnia możliwość skorzystania z modułu B (badanie typu WE), który byłby 
kompromisem między oryginalnym zamierzeniem poprawki PE 51 (domyślny moduł B), a 
wspólnym stanowiskiem Rady. Użycie modułu powinno być odpowiednio uzasadnione oraz 
powinny zostać ustanowione konkretne kryteria, aby ukierunkować „należne uzasadnienie” 
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(zobacz poniżej poprawka do załącznika VII) . W nowym tekście pominięto także słowa: „...i 
dostosowane do ryzyka” zawartych w dokumencie COM oraz we wspólnym stanowisku 
Rady, które są nieodpowiednie, ponieważ rzecz nie dotyczy bezpieczeństwa ale środowiska.

2) EMS (EMAS lub inne) nie są właściwym narzędziem do oceny zgodności produktów. 
Postanowienie, że rejestracja EMAS stwarza domniemanie zgodności z Załącznikiem V, pod 
warunkiem,  że „ funkcja projektowa mieści się w zakresie tej rejestracji” jest pozbawione 
sensu, ponieważ nie jest jasne, jakie jest znaczenie tego postanowienia. Funkcja projektowa 
nie jest zdefiniowana i może być interpretowana na wiele sposobów. Sens miałoby tylko 
włączenie wszystkich wymogów z załącznika IV dotyczących oceny zgodności PWE 
(wewnętrzna kontrola projektowania) do EMS. Zatem jako alternatywa do skreślenia 
odwołań do załącznika V i innych systemów EMS, od zatwierdzonych systemów EMS 
powinno się wymagać obejmowania podstawowych elementów eko-projektu, jak stanowi 
załącznik V część 3.

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola i Martin Callanan

Poprawka 67
ART. 7 UST. 3

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu. 

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

W przypadku, gdy projektowanie PWE 
objętego środkiem wykonawczym odbywa 
się poza strukturą producenta, na 
producencie spoczywa obowiązek 
zapewnienia, że wymogi mającego 
zastosowanie środka wykonawczego są 
spełnione oraz, że ma on dostęp do 
dokumentacji technicznej, w momencie 
wprowadzania PWE na rynek.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeśli projektowanie PWE jest przeprowadzane w strukturze producenta jest on w stanie 
kontrolować produkcję i dostępność we Wspólnocie dokumentacji technicznej, która potwierdza 
zgodność PWE z wymogami prawnymi ustanowionymi w środku wykonawczym.
W sytuacjach, w których jednostka faktycznie projektująca PWE znajduje się poza organizacją 
producenta i nie ma siedziby we Wspólnocie (a zatem nie podlega prawu wspólnotowemu), 
odpowiedzialnością za zapewnienie, iż PWE jest zaprojektowany zgodnie z odpowiednim 
środkiem wykonawczym, jest strona wprowadzająca produkt na rynek UE. 

Niniejsza poprawka potwierdza stanowisko zajęte początkowo przez Komisję, poparte przez 
Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 68
ART. 7 UST. 3

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

W przypadku, gdy projektowanie PWE 
objętego środkiem wykonawczym odbywa 
się poza strukturą producenta, na 
producencie spoczywa obowiązek 
zapewnienia, że wymogi mającego 
zastosowanie środka wykonawczego są 
spełnione oraz, że ma on dostęp do 
dokumentacji technicznej, w momencie 
wprowadzania PWE na rynek.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego i będą dostępne dla 
producenta we Wspólnocie.

Or. en
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Uzasadnienie

W sytuacjach, w których jednostka faktycznie projektująca PWE znajduje się poza organizacją 
producenta i nie ma siedziby we Wspólnocie (a zatem nie podlega prawu wspólnotowemu), 
odpowiedzialnością za zapewnienie, iż PWE jest zaprojektowany zgodnie z odpowiednim 
środkiem wykonawczym, jest strona wprowadzająca produkt na rynek UE. 
Niniejsza poprawka potwierdza stanowisko zajęte początkowo przez Komisję, poparte przez 
Parlament w pierwszym czytaniu. Dla potrzeb przeprowadzanie skutecznego monitoringu należy 
również zapewnić dostępność dokumentów we Wspólnocie

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 69
ART. 7 UST. 3

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

W przypadku, gdy projektowanie PWE 
objętego środkiem wykonawczym odbywa 
się poza strukturą producenta, na 
producencie spoczywa obowiązek 
zapewnienia, że wymogi mającego 
zastosowanie środka wykonawczego są 
spełnione oraz, że ma on dostęp do 
dokumentacji technicznej, w momencie 
wprowadzania PWE na rynek.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego i będą dostępne dla 
producenta we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli projektowanie PWE jest przeprowadzane w strukturze producenta jest on w stanie 
kontrolować produkcję i dostępność we Wspólnocie dokumentacji technicznej, która potwierdza 
zgodność PWE z wymogami prawnymi ustanowionymi w środku wykonawczym.
W sytuacjach, w których jednostka faktycznie projektująca PWE znajduje się poza organizacją 
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producenta i nie ma siedziby we Wspólnocie (a zatem nie podlega prawu wspólnotowemu), 
odpowiedzialnością za zapewnienie, iż PWE jest zaprojektowany zgodnie z odpowiednim 
środkiem wykonawczym, jest strona wprowadzająca produkt na rynek UE. 
Niniejsza poprawka potwierdza stanowisko zajęte początkowo przez Komisję, poparte przez 
Parlament w pierwszym czytaniu.

Aby umożliwić organom kontroli rynku  przeprowadzanie skutecznego monitoringu rynku, 
powinny one być w stanie sprawdzać dokumentację techniczną PWE, jeśli jest to stosowne dla 
oceny zgodności PWE. Aby zapewnić, iż taka dokumentacja jest łatwo dostępna, w momencie 
gdy zażądają tego organy kontroli rynku, dokumentacja powinna być dostępna dla producenta 
we Wspólnocie.

Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 70
ART. 7 UST. 3

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego i będą dostępne dla 
producenta we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić organom kontroli rynku  przeprowadzanie skutecznego monitoringu rynku, 
powinny one być w stanie sprawdzać dokumentację techniczną PWE, jeśli jest to stosowne dla 
oceny zgodności PWE. Aby zapewnić, iż taka dokumentacja jest łatwo dostępna, w momencie 
gdy zażądają tego organy kontroli rynku, dokumentacja powinna być dostępna dla producenta 
we Wspólnocie. W rezultacie producent (zdefiniowany w dyrektywie) posiada dokumentację w 
momencie wprowadzania produktu na rynek. Będzie to odstraszało od dowolnych zachowań.
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 71
ART. 7 UST. 3

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

3. Po wprowadzeniu na rynek lub do 
użytkowania danego PWE objętego 
środkami wykonawczymi, producent lub 
jego autoryzowany przedstawiciel będą 
przechowywać odpowiednie dokumenty, 
związane z przeprowadzoną oceną 
zgodności, oraz wydane deklaracje 
zgodności z możliwością udostępnienia ich 
Państwom Członkowskim w celu kontroli 
przez okres 10 lat od wyprodukowania 
ostatniego PWE tego typu.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Odpowiednie dokumenty zostaną 
udostępnione w ciągu 10 dni od otrzymania 
wniosku od właściwego organu Państwa 
Członkowskiego.

Jeśli producent nie ma siedziby we 
Wspólnocie i w razie braku 
autoryzowanego przedstawiciela, obowiązek 
zapewnienia, że wprowadzany na rynek lub 
do użytkowania PWE jest zgodny z 
niniejszą dyrektywą i mającym 
zastosowanie środkiem wykonawczym lub 
obowiązek zaprzestania w razie potrzeby 
wszelkich naruszeń dyrektywy, spoczywa na 
importerze. Na importerze spoczywa także 
obowiązek przechowywania deklaracji 
zgodności i dokumentacji technicznej.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy producent nie posiada siedziby we Wspólnocie lub swojego autoryzowanego 
przedstawiciela, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie posiadania przez firmę handlową 
importującą produkt odpowiedniej dokumentacji od ulokowanego w kraju trzecim producenta, 
aby zapewnić prawidłowy nadzór rynkowy organów nadzoru.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 72
ART. 8 UST. 4
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4. Dla celów domniemania zgodności w 
kontekście niniejszej dyrektywy, Komisja, 
działając zgodnie z procedurą opisaną w art. 
15 ust. 2, może zdecydować, że inne 
oznakowania ekologiczne spełniają warunki 
odpowiadające oznakowaniu ekologicznemu 
Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000. PWE, które uzyskały 
takie inne oznakowanie ekologiczne, uznane 
zostaną za spełniające wymagania dotyczące 
ekoprojektu odpowiedniego środka 
wykonawczego w stopniu, w jakim 
wymagania te spełniane są przez 
oznakowanie ekologiczne. 

4. Dla celów domniemania zgodności w 
kontekście niniejszej dyrektywy, Komisja, 
działając zgodnie z procedurą opisaną w art. 
15 ust. 2 i po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, może zdecydować, że inne 
oznakowania ekologiczne spełniają warunki 
odpowiadające oznakowaniu ekologicznemu 
Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000. PWE, które uzyskały 
takie inne oznakowanie ekologiczne, uznane 
zostaną za spełniające wymagania dotyczące 
ekoprojektu odpowiedniego środka 
wykonawczego w stopniu, w jakim 
wymagania te spełniane są przez 
oznakowanie ekologiczne.

Decyzja zostanie opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
konkretnie wymieniona w środku 
wykonawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania jasnego i przejrzystego procesu w interesie prawidłowego nadzoru 
rynku.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 73
ART. 8 UST. 4

4. Dla celów domniemania zgodności w 
kontekście niniejszej dyrektywy, Komisja, 
działając zgodnie z procedurą opisaną w art. 
15 ust. 2, może zdecydować, że inne 
oznakowania ekologiczne spełniają warunki 
odpowiadające oznakowaniu ekologicznemu 
Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000. PWE, które uzyskały 
takie inne oznakowanie ekologiczne, uznane 
zostaną za spełniające wymagania dotyczące 
ekoprojektu odpowiedniego środka 
wykonawczego w stopniu, w jakim 
wymagania te spełniane są przez 
oznakowanie ekologiczne.

4. Dla celów domniemania zgodności w 
kontekście niniejszej dyrektywy, Komisja, 
działając zgodnie z procedurą opisaną w art. 
15 ust. 2, może zdecydować, że inne 
oznakowania ekologiczne spełniają warunki 
odpowiadające oznakowaniu ekologicznemu 
Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000, pod warunkiem że 
każde z tych innych oznakowań jest 
akceptowane na całym terytorium Unii 
Europejskiej. PWE, które uzyskały takie 
inne oznakowanie ekologiczne, uznane 
zostaną za spełniające wymagania dotyczące 
ekoprojektu odpowiedniego środka 
wykonawczego w stopniu, w jakim 
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wymagania te spełniane są przez 
oznakowanie ekologiczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapewnienie, że mogące służyć celowi domniemania zgodności oznakowania ekologiczne, różne 
od oznakowania wspólnotowego, autentycznie mają zastosowanie.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 74
ART. 9 UST. 1

1. Państwa Członkowskie zapewnią w 
możliwym zakresie, że podjęto odpowiednie 
środki w celu umożliwienia 
zainteresowanym stronom konsultacji na 
szczeblu krajowym w zakresie procesu 
przygotowania i monitorowania 
zharmonizowanych norm. 

1. Państwa Członkowskie zapewnią, że 
podjęto odpowiednie środki w celu 
umożliwienia zainteresowanym stronom 
konsultacji na szczeblu krajowym w 
zakresie procesu przygotowania i 
monitorowania zharmonizowanych norm. 
Powinno to obejmować aktywne wspieranie 
i finansowanie udziału odpowiednich 
przedstawicieli zainteresowanych stron, w 
szczególności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, na szczeblu krajowym i 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotna poprawka PE 53 z pierwszego czytania. Jeśli popierać się będzie nadmierne 
poleganie na normalizacji, w drodze współdecydowania należy ustalić gwarancje dotyczące jej 
stosowania. W tym celu należy uwzględnić trzy kluczowe fazy:

1) opracowanie mandatu dla instytucji normalizacyjnej (powinna ona przejrzyście i stosownie 
odzwierciedlać zamiary zawarte w wymaganiach środka wykonawczego)

2) stosowne zaangażowanie zainteresowanych stron ze społeczeństwa obywatelskiego w 
dyskusje normalizacyjne zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym podczas
opracowywania norm 

3) procedura rozpatrywania zaproponowanej normy (projektu normy przed opublikowaniem 
przez organizację ds. norm ORAZ przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym jako 
zharmonizowanej normy) z udziałem zainteresowanych stron (poprzez Forum 
Konsultacyjne), ustanawiająca mechanizm umożliwiający Komisji zażądanie instytucji 
normalizacyjnej zmiany określonych aspektów proponowanej normy w wyniku tego procesu

4) możliwości zareagowania przez Państwa Członkowskie na normę, którą uważają za 
niewłaściwą podczas lub po opublikowaniu takiej normy – istniejący ust. 9 pkt 2 i 3.
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 75
ART. 9 UST. 1

1. Państwa Członkowskie zapewnią w 
możliwym zakresie, że podjęto odpowiednie 
środki w celu umożliwienia 
zainteresowanym stronom konsultacji na 
szczeblu krajowym w zakresie procesu 
przygotowania i monitorowania 
zharmonizowanych norm.

1. Państwa Członkowskie zapewnią w 
możliwym zakresie, że podjęto odpowiednie 
środki w celu umożliwienia 
zainteresowanym stronom konsultacji na 
szczeblu krajowym w zakresie procesu 
przygotowania i monitorowania 
zharmonizowanych norm. Powinno to 
obejmować aktywne wspieranie i 
finansowanie udziału odpowiednich 
przedstawicieli zainteresowanych stron, w 
szczególności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, na szczeblu krajowym i 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo utworzenia nowych struktur dla zaangażowania ekologów na szczeblu UE, bardziej 
istotny poziom w procesach normalizacyjnych – a mianowicie, szczebel krajowy – jest nadal 
pozbawiony uczestnictwa tych i innych grup interesów, głównie ze względu na brak 
finansowania ze strony krajowych instytucji normalizacyjnych.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 76
ART. 9 UST. 1 A (nowy)

1a. Zharmonizowane normy nie powinny 
być wykorzystywane do określania lub 
zmieniany poziomu ekologiczności lub 
poziomu ambicji wymogów dla aspektów 
środowiskowych (na przykład poprzez 
ustalenie wartości granicznych).

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 9 powinien nadać moc obowiązującą zamiarowi wyrażonemu w punkcie uzasadnienia 25 
wspólnego stanowiska Rady. Nie należy oczekiwać lub pozwalać na to, by zharmonizowane 
normy decydowały o ustalaniu lub zmianie ambicji dotyczących oddziaływania na 
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środowisko/ekologiczności określonych w środku wykonawczym. Ponadto należy pamiętać, że 
nie tylko wartości graniczne określają ekologiczność. Temat jest szerszy. Ustanawianie norm 
może również ingerować w ewentualny poziom ekologiczności wymogu określonego w środku 
wykonawczym poprzez na przykład wybór konkretnego podejścia dotyczącego pomiaru

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 77
ART. 9 UST. 2 A (nowy)

2a. Każdy mandat przyznany instytucji 
normalizacyjnej na zharmonizowane 
normy winien być opracowany po 
zasięgnięciu opinii Forum 
Konsultacyjnego. Należy uwzględnić opinię 
Forum Konsultacyjnego.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 78
ART. 9 UST. 2 B (nowy)

2b. Przed ostatecznym uchwaleniem normy 
przez instytucję normalizacyjną Komisja 
zasięgnie opinii Forum Konsultacyjnego na 
temat projektu.
Zasięgnięcie opinii obejmować będzie:
i) jakość i odpowiedniość proponowanej 
normy dla wytyczonych celów 
środowiskowych
ii) proces decyzyjny w organizacji 
normalizacyjnej. Jeśli forum konsultacyjne 
zaleci wprowadzenie poprawek do projektu 
normy, Komisja poprosi organizację 
normalizacyjną do stosownej zmiany 
projektu normy.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 79
ART. 9 UST. 2 C (nowy)

2c. Przed podjęciem decyzji w sprawie 
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zharmonizowanej normy Komisja zasięgnie 
opinii Forum Konsultacyjnego na temat 
normy złożonej przez organizację 
normalizacyjną.
Zasięgnięcie opinii obejmować będzie:
i) jakość i odpowiedniość proponowanej 
normy dla wytyczonych celów 
środowiskowych
ii) proces decyzyjny w organizacji 
normalizacyjnej.
Należy uwzględnić opinię Forum 
Konsultacyjnego

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 80
ART. 9 UST. 3

3. W świetle opinii komitetu Komisja 
podejmie decyzję o tym, czy opublikować, 
nie opublikować, opublikować w 
ograniczonym zakresie, utrzymać lub 
wycofać odniesienia do rozpatrywanych 
zharmonizowanych norm w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

3. W świetle opinii komitetu oraz Forum 
Konsultacyjnego Komisja podejmie decyzję 
o tym, czy opublikować, nie opublikować, 
opublikować w ograniczonym zakresie, 
utrzymać lub wycofać odniesienia do 
rozpatrywanych zharmonizowanych norm w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli popierać się będzie nadmierne poleganie na normalizacji, w drodze współdecydowania 
należy ustalić gwarancje dotyczące jej stosowania. W tym celu należy uwzględnić trzy kluczowe 
fazy:

5) opracowanie mandatu dla instytucji normalizacyjnej (powinna ona przejrzyście i stosownie 
odzwierciedlać zamiary zawarte w wymaganiach środka wykonawczego)

6) stosowne zaangażowanie zainteresowanych stron ze społeczeństwa obywatelskiego w 
dyskusje normalizacyjne zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym podczas 
opracowywania norm 

7) procedura rozpatrywania zaproponowanej normy (projektu normy przed opublikowaniem 
przez organizację ds. norm ORAZ przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym jako 
zharmonizowanej normy) z udziałem zainteresowanych stron (poprzez Forum 
Konsultacyjne), ustanawiająca mechanizm umożliwiający Komisji zażądanie instytucji 
normalizacyjnej zmiany określonych aspektów proponowanej normy w wyniku tego procesu

1) możliwości zareagowania przez Państwa Członkowskie na normę, którą uważają za 
niewłaściwą podczas lub po opublikowaniu takiej normy – istniejący ust. 9 pkt 2 i 3.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 81
ART. 9 UST. 3 A (nowy)

3a. W celu zagwarantowania skuteczności 
norm Komisja przeprowadzać będzie 
bieżące oceny norm w zakresie ich 
ekologiczności(w tym także procesu 
decyzyjnego w instytucji normalizacyjnej) 
oraz funkcjonowania procedur zasięgania 
opinii i wprowadzania zmian.
W tym celu Komisja będzie składać 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w każdej kadencji 
oraz w stosownych przypadkach będzie 
proponować zmiany w dyrektywie ramowej.

Or. en

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 82
ART. 10

Środki wykonawcze mogą wymagać od 
producentów lub ich autoryzowanych 
przedstawicieli, wprowadzających na rynek 
części i podzespoły i/lub wprowadzających 
je do użytkowania, aby przekazywali 
producentowi danego PWE objętego 
przepisami wykonawczymi odpowiednie 
informacje o składzie materiałowym i 
zużyciu energii, materiałach i/lub zasobach
części lub podzespołów. 

Środki wykonawcze mogą wymagać od 
producentów lub ich autoryzowanych 
przedstawicieli, wprowadzających na rynek 
części i podzespoły i/lub wprowadzających 
je do użytkowania, aby przekazywali 
producentowi danego PWE objętego 
przepisami wykonawczymi odpowiednie 
informacje o składzie materiałowym i 
zużyciu zasobów części lub podzespołów w 
czasie użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie terminu „zasoby” obejmuje energię i materiały. Podstawą i warunkiem wstępnym dla 
realizacji celu dyrektywy są porównywalne dane dla profili ekologicznych. Jednakże bez 
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zawarcia w poprawce zwrotu „w czasie użytkowania”, nie będzie możliwe osiągnięcie 
porównywalności danych zgodnie z celami dyrektywy. Obecne sformułowanie pozostawia 
miejsce na różne interpretacje.
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Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 83
ART. 11

1. Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6. 

1. Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6.

Państwa Członkowskie zapewnią 
przedkładanie przez producentów 
deklaracji dotyczących ekologiczności 
właściwym władzom zgodnie z określonymi 
w środku wykonawczym wymogami eko-
projektu. Informacje będą przetwarzane 
centralnie i udostępniane opinii publicznej 
oraz ekspertom w przystępnym formacie.
W tym celu w środku wykonawczym 
określone zostaną standardowe formularze 
deklaracji, a Państwa Członkowskie 
wyznaczą organy odpowiedzialne za 
otrzymywanie danych na poziomie 
krajowym i wspólnotowym.

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych.  

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych.

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy. 

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy.

2. Charakterystyka i struktura wymiany 
informacji pomiędzy Komisją a Państwami 
Członkowskimi zostaną ustalone zgodnie z 
procedurą, o której mowa w artykule 15 ust. 
2. 

2. . Charakterystyka i struktura wymiany 
informacji pomiędzy Komisją a Państwami 
Członkowskimi zostaną ustalone zgodnie z 
procedurą, o której mowa w artykule 15 ust. 
2.

3. Komisja podejmie odpowiednie kroki w 
celu zachęcenia i przyczynienia się do 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi, o której mowa w 

3. Komisja podejmie odpowiednie kroki w 
celu zachęcenia i przyczynienia się do 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi, o której mowa w 
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niniejszym artykule.  niniejszym artykule.  

3a. Przydzielone zostaną specjalne środki 
na utworzenie sieci wspierania wydajności 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie ustanawia wzmocnienie funkcji niniejszej dyrektywy związanych z wymianą informacji 
– przywracając dawną poprawkę PE 75, z pewnymi udoskonaleniami przejętymi z poprawek PE 
55/76 dotyczących tej samej kwestii. Niniejsza poprawka wprowadza wspólne stanowisko Rady 
punkt uzasadnienia 22 – „Należy ułatwić wymianę informacji o ekologiczności produktu w 
trakcie cyklu jego życia oraz o osiągnięciach w rozwiązaniach projektowych. Gromadzenie i 
rozpowszechnianie całości wiedzy zgromadzonej wskutek działań producentów w zakresie 
ekoprojektu stanowi jedną z podstawowych korzyści wynikających z niniejszej dyrektywy”.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 84
ART. 11 UST. 1

Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6.

Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6.

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych. 

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych. 

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa Członkowskie zadbają – w 
szczególności poprzez wzmocnienie sieci i 
struktur pomocowych – o to, by zachęcać 
MŚP-BMP do rozwijania nastawienia 
środowiskowego już na etapie 
projektowania produktu celem zapewnienia 
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stałej poprawy eko-projektu oraz 
dostosowania się do przyszłych przepisów 
europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 55 w pierwszym czytaniu (częściowo).

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 85
ART. 11 UST. 1

Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6.

Państwa Członkowskie zapewnią podjęcie 
odpowiednich środków zmierzających do 
zachęcenia władz odpowiedzialnych za 
wykonanie niniejszej dyrektywy do 
wzajemnej współpracy i do przekazywania 
sobie nawzajem oraz Komisji informacji w 
celu wspomagania funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wspierania w wykonaniu art. 6.

Państwa Członkowskie zapewnią 
przedkładanie przez producentów 
deklaracji dotyczących ekologiczności 
właściwym władzom zgodnie z określonymi 
w środku wykonawczym wymogami eko-
projektu. Informacje będą przetwarzane 
centralnie i udostępniane opinii publicznej 
oraz ekspertom w przystępnym formacie
W tym celu w środku wykonawczym 
określone zostaną standardowe formularze 
deklaracji, a Państwa Członkowskie 
wyznaczą organy odpowiedzialne za 
otrzymywanie danych na poziomie 
krajowym i wspólnotowym.

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych.

Współpraca administracyjna i wymiana 
informacji będzie w najwyższym możliwym 
stopniu wykorzystywać elektroniczne środki 
łączności i może być wspierana za pomocą 
odpowiednich programów wspólnotowych.

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa Członkowskie poinformują 
Komisję o tym, które władze są 
odpowiedzialne za stosowanie niniejszej 
dyrektywy.



AM\557898PL.doc 47/79 PE 353.671v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie ustanawia wzmocnienie funkcji niniejszej dyrektywy związanych z wymianą informacji 
– przywracając dawną poprawkę PE 75, z pewnymi udoskonaleniami przejętymi z poprawek PE 
55/76 dotyczących tej samej kwestii. Niniejsza poprawka wprowadza wspólne stanowisko Rady 
punkt uzasadnienia 22 – „Należy ułatwić wymianę informacji o ekologiczności produktu w 
trakcie cyklu jego życia oraz o osiągnięciach w rozwiązaniach projektowych. Gromadzenie i 
rozpowszechnianie całości wiedzy zgromadzonej wskutek działań producentów w zakresie 
ekoprojektu stanowi jedną z podstawowych korzyści wynikających z niniejszej dyrektywy”.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 86
ART. 11 UST. 1 A (nowy)

1a. Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
MŚP miały niezbędne zasoby w zakresie 
eko-projektów i adaptacji. Powyższe 
wsparcie obejmować będzie, na przykład, 
rozwiązania projektowe produktów lub 
dane dla rozwiązań w zakresie zmian 
projektowych, szkolenia oraz wiedzę 
fachową w przystępnym formacie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 55 w pierwszym czytaniu (częściowo).

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 87
ART. 11 UST. 3 A (nowy)

3a. Gdy Państwa Członkowskie
wprowadzają weryfikację przez strony 
trzecie zgodnie z art. 7, zobowiązane są do 
wyznaczenia niezależnych organów 
notyfikowanych składających się z 
ekspertów

Or. en
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 88
ART. 11 UST. 3 A (nowy)

3a. Dla celów weryfikacji ocen zgodności 
przez strony trzecie Państwa Członkowskie 
wyznaczają niezależne, składające się z 
ekspertów organa notyfikowane zgodnie z 
postanowieniami art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca utworzenie organów notyfikowanych zgodnie z poprawkami 55 i 76 PE.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 89
ART. 12 UST. 1

1. Komisja, działając zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 15, ust. 2, przyjmie 
środki wykonawcze. 

1. Komisja, działając zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 15, ust. 2, i stosownie 
do priorytetów środowiskowych Wspólnoty, 
takich jak te określone w decyzji nr 
1600/2002/WE, w dyrektywie 2000/60/WE, 
w dyrektywie 75/442/WE, w Konwencji 
OSPAR oraz w innych odpowiednich 
aktach prawnych i strategiach UE 
dotyczących środowiska naturalnego i z 
uwzględnieniem celu wyznaczonego w 
Protokole z Kyoto do Ramowej Konwencji 
ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC),
gdy spełnione będą następujące kryteria:
a) w odniesieniu do wyboru PWE, który ma 
zostać objęty:
i) PWE stanowi poważną część sprzedaży i 
obrotu, tzn. do 200 000 sztuk rocznie w 
ramach Wspólnoty;
(ii) PWE ma istotny wpływ na środowisko;
(iii) PWE ma znaczny potencjał w zakresie 
udoskonalenia pod względem jego 
oddziaływania na środowisko bez 
konieczności ponoszenia nadmiernych 
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kosztów;
(iv) PWE nie podlega żadnym przepisom 
prawa wspólnotowego lub samoregulacji, 
jak np. umowa dobrowolna, która 
przykładowo realizuje cele polityki szybciej 
i po niższym koszcie od obowiązkowych 
wymagań, a zarazem w stosownych 
przypadkach przestrzega kryteriów 
kwalifikacyjnych z załącznika VIIa;
(b) w odniesieniu do treści środka:
(i) uwzględniony zostanie cały cykl życia 
produktu;
(ii) nie nastąpi poważny wpływ na działanie 
produktu z punktu widzenia użytkownika;
(iii) nie wystąpi poważny negatywny wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo;
(iv) nie wystąpi poważny negatywny wpływ 
na konsumentów, w szczególności pod 
względem dostępności cenowej i kosztu 
cyklu życia produktu;
(v) uwzględniony zostanie ewentualny 
wpływ na MŚP lub specyficzne grupy 
produktów wytwarzanych głównie przez 
MSP;
(vi) zasadniczo ustalenie wymagania eko-
projektu nie będzie skutkowało 
narzuceniem producentom technologii 
podlegającej ochronie patentowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia rozumienie zwrotu „poważna część sprzedaży i obrotu" oraz wprowadza 
pewne ograniczenia uprawnień przyznanych Komisji w ramach procedury komitologii. Ponadto 
w odniesieniu poprawka uwzględnia koncepcję wzrostu zrównoważonego, tzn. że koszty powinny 
być także brane pod uwagę przy ocenie ewentualnego poziomu usprawnień w kontekście wpływu 
na środowisko.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 90
ART. 12 UST. 2
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2. Dany PWE objęty środkiem 
wykonawczym spełnia następujące kryteria: 

2. Parlament Europejski będzie regularnie 
informowany przez Komisję w sprawie 
przyjęcia środków wykonawczych zgodnie z 
decyzją Komisji 1999/468/WE.

(a) wysokość sprzedaży PWE we 
Wspólnocie wynosić będzie więcej niż 200 
000 sztuk w ciągu roku, według 
najnowszych dostępnych danych; 
(b) PWE, uwzględniając ilości 
wprowadzone na rynek i/lub do 
użytkowania, będzie miał znaczący wpływ 
na środowisko naturalne we Wspólnocie, 
jak to określono w strategicznych 
priorytetach Wspólnoty określonych w 
decyzji nr 1600/2002/WE; 
(c) PWE będzie posiadać znaczący 
potencjał w zakresie poprawy jego 
ekologiczności bez pociągania za sobą 
nadmiernych kosztów. W celu określenia, 
czy kryterium to zostało spełnione, stosuje 
się następujące parametry: 
- brak innego odpowiedniego 
prawodawstwa wspólnotowego,
- brak rozwiązania problemu przez siły 
rynkowe,
- duże rozbieżności w zakresie 
ekologiczności pomiędzy dostępnymi na 
rynku PWE o równorzędnej 
funkcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest należyte informowanie Parlamentu Europejskiego o działaniach Komisji 
dotyczących uchwalenia środków wykonawczych.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 91
ART. 12 UST. 2 LIT. C)

c) PWE będzie posiadać znaczący potencjał 
w zakresie poprawy jego ekologiczności bez 

c) PWE będzie posiadać znaczący potencjał 
w zakresie poprawy jego ekologiczności bez 
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pociągania za sobą nadmiernych kosztów. W 
celu określenia, czy kryterium to zostało 
spełnione, stosuje się następujące parametry: 

pociągania za sobą nadmiernych kosztów. W 
celu określenia, czy kryterium to zostało 
spełnione, stosuje się następujące parametry:

- brak innego odpowiedniego prawodawstwa 
wspólnotowego,

- brak innego odpowiedniego prawodawstwa 
wspólnotowego,

-  brak rozwiązania problemu przez siły 
rynkowe,

- brak rozwiązania problemu przez siły 
rynkowe,

- brak istnienia zdaniem Komisji 
dobrowolnego porozumienia dotyczącego 
produktu ze strony dostatecznej liczby 
stron, reprezentujących dostateczny obszar 
geograficzny Unii Europejskiej, które
przyniesie zadowalające wyniki;

- duże rozbieżności w zakresie 
ekologiczności pomiędzy dostępnymi na 
rynku PWE o równorzędnej 
funkcjonalności.

- duże rozbieżności w zakresie 
ekologiczności pomiędzy dostępnymi na 
rynku PWE o równorzędnej 
funkcjonalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Gdy Komisja proponuje środek wykonawczy dla danego rodzaju produktu, w odniesieniu do 
którego istnieje dobrowolne porozumienie, Komisja będzie miała obowiązek wykazania, że 
porozumienie jest niewystarczające.

Ważne jest, aby impet nadany przez porozumienia dobrowolne nie został zniszczony przez 
nieuzasadnione oskarżenia. Dlatego zadaniem Komisji jest udowodnienie przed 
zaproponowaniem środka wdrażającego, że porozumienia dobrowolne są niedostateczne.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 92
ART. 12 UST. 4

4. Przygotowując projekt środka 
wykonawczego, Komisja:

4. Środki wykonawcze będą obejmować 
informacje wymienione w załączniku VII i 
będą poprzedzone oceną uwzględniającą 
wpływ na środowisko, konsumentów i 
producentów, w tym MŚP, pod kątem 
konkurencyjności, innowacji, dostępu do 
rynku oraz kosztów i korzyści.

a) weźmie pod uwagę cykl życia PWE;
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b) wykona ocenę, która określi wpływ na 
środowisko, konsumentów i producentów, 
w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, z 
punktu widzenia konkurencyjności, 
innowacyjności, dostępu do rynku oraz 
kosztów i korzyści; 
c) uwzględni istniejące krajowe 
ustawodawstwo w zakresie środowiska, 
które Państwa Członkowskie uważają za 
właściwe; 
d) przeprowadzi odpowiednie konsultacje z 
zaangażowanymi stronami;;
e) przygotuje memorandum wyjaśniające 
do projektu środka wykonawczego w 
oparciu o ocenę, o której mowa w lit. b);
f) ustali datę/daty wprowadzenia, wszelkie 
tymczasowe lub przejściowe środki lub 
okresy, uwzględniając w szczególności 
ewentualny wpływ na MŚP lub na 
poszczególne grupy produktów 
wytwarzanych przede wszystkim przez MŚP. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka obejmuje obowiązek Komisji w zakresie przeprowadzania oceny wpływu środków 
wykonawczych zgodnie z celami „Lepszego pakietu rozporządzeń".

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 93
ART. 12 UST. 5

5. Środki wykonawcze muszą spełniać 
następujące kryteria:

5. Przygotowując projekt norm, Komisja 
wykorzysta wiedzę zgromadzoną przy 
określaniu powszechnych europejskich 
oznakowań

a) nie będą miały znacznego negatywnego 
wpływu na funkcjonalność produktu z 
punktu widzenia użytkownika; 
b) nie będą miały negatywnego wpływu na 
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko 
naturalne; 
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c) nie będą miały znacznego negatywnego 
wpływu na konsumentów, w szczególności 
co do dostępności cenowej i kosztu cyklu 
życia produktu; 
d) nie będą miały znacznego negatywnego 
wpływu na konkurencyjność producentów, 
w tym na rynkach poza Wspólnotą; 
e) co do zasady, ustalenie wymagania 
dotyczącego ekoprojektu nie będzie 
skutkować narzuceniem technologii 
jednego producenta pozostałym 
producentom; 
f) nie zostanie narzucone nadmierne 
obciążenie administracyjne na 
producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie zastosowania najnowszej wiedzy dostępnej w czasie opracowywania 
środków wykonawczych..

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 94
ART. 12 UST. 6

6. Środki wykonawcze określą podstawowe 
wymagania dotyczące ekoprojektu zgodnie 
z załącznikiem I i/lub załącznikiem II. 

6. Wymagania będą formułowane w taki 
sposób, aby zapewnić organom kontroli 
rynku możliwość weryfikacji zgodności 
PWE z wymaganiami środka 
wykonawczego. Środek wykonawczy 
określi, czy weryfikację można 
przeprowadzać bezpośrednio na PWE, czy 
też na podstawie dokumentacji technicznej.

Szczególne wymagania dotyczące 
ekoprojektu zostaną wprowadzone dla 
wybranych aspektów środowiskowych, 
które w poważnym stopniu oddziałują na 
środowisko. 
Środki wykonawcze mogą także stanowić, 
że żadne wymagania dotyczące ekoprojektu 
nie są niezbędne w odniesieniu do 
niektórych określonych parametrów 
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ekoprojektu, o których mowa w załączniku 
I część 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zwiększenie możliwości kontrolowania przez organy kontroli rynku, czy PWE spełnia 
wymagania określone w środkach wykonawczych.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 95
ART. 12 UST. 6

6. Środki wykonawcze określą podstawowe 
wymagania dotyczące ekoprojektu zgodnie z 
załącznikiem I i/lub załącznikiem II.

6. Środki wykonawcze określą podstawowe 
wymagania dotyczące ekoprojektu zgodnie z 
załącznikiem I i/lub załącznikiem II.

Wymagania określone w środkach 
wykonawczych muszą być mierzalne na 
PWE.
Na mocy art. 12 ust. 2 w odniesieniu do 
PWE z największym wpływem 
środowiskowym w fazie użycia wymagania 
względem załączników I i II będą się 
koncentrować wyłącznie na zużyciu energii 
i innych zasadniczych aspektach w fazie 
użycia.

Szczególne wymagania dotyczące 
ekoprojektu zostaną wprowadzone dla 
wybranych aspektów środowiskowych, które 
w poważnym stopniu oddziałują na 
środowisko.

Szczególne wymagania dotyczące 
ekoprojektu zostaną wprowadzone dla 
wybranych aspektów środowiskowych, które 
w poważnym stopniu oddziałują na 
środowisko.

Środki wykonawcze mogą także stanowić, 
że żadne wymagania dotyczące ekoprojektu 
nie są niezbędne w odniesieniu do 
niektórych określonych parametrów 
ekoprojektu, o których mowa w załączniku I 
część 1.

Środki wykonawcze mogą także stanowić, 
że żadne wymagania dotyczące ekoprojektu 
nie są niezbędne w odniesieniu do 
niektórych określonych parametrów 
ekoprojektu, o których mowa w załączniku I 
część 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania określone w środkach wykonawczych muszą być mierzalne bezpośrednio na 
produkcie. Powstałaby niepewność prawna, gdyby wyniki były ustalane w innych obszarach niż 
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sam produkt. Doprowadziłoby to w rezultacie do zaburzeń rynkowych i niemożliwe byłoby 
zagwarantowanie właściwego nadzoru nad rynkiem.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 96
ART. 12 UST. 6

6. Środki wykonawcze określą podstawowe 
wymagania dotyczące ekoprojektu zgodnie z 
załącznikiem I i/lub załącznikiem II.

6. Środki wykonawcze określą podstawowe 
wymagania dotyczące ekoprojektu zgodnie z 
załącznikiem I i/lub załącznikiem II, 
koncentrując się wyłącznie na zasadniczych 
aspektach środowiskowych, które są 
mierzalne na produkcie.

Szczególne wymagania dotyczące 
ekoprojektu zostaną wprowadzone dla 
wybranych aspektów środowiskowych, które 
w poważnym stopniu oddziałują na 
środowisko.

Szczególne wymagania dotyczące 
ekoprojektu zostaną wprowadzone dla 
wybranych aspektów środowiskowych, które 
w poważnym stopniu oddziałują na 
środowisko.

Środki wykonawcze mogą także stanowić, 
że żadne wymagania dotyczące ekoprojektu 
nie są niezbędne w odniesieniu do 
niektórych określonych parametrów 
ekoprojektu, o których mowa w załączniku I 
część 1.

Środki wykonawcze mogą także stanowić, 
że żadne wymagania dotyczące ekoprojektu 
nie są niezbędne w odniesieniu do 
niektórych określonych parametrów 
ekoprojektu, o których mowa w załączniku I 
część 1.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 67 z pierwszego czytania. Rada zmieniła tekst załącznika II i dlatego 
konieczne jest wprowadzenie zmian.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 97
ART. 12 UST. 7

7. Wymagania sformułowane zostaną w taki 
sposób, aby zapewnić, że organy kontroli 
rynku będą mogły stwierdzić zgodność PWE 
z wymaganiami środka wykonawczego. 
Środek wykonawczy będzie określał, czy 
procedura weryfikacji może zostać 
przeprowadzona bezpośrednio na PWE, czy 

7. Wymagania sformułowane zostaną w taki 
sposób, aby zapewnić, że organy kontroli 
rynku będą mogły stwierdzić zgodność PWE 
z wymaganiami środka wykonawczego. 
Środek wykonawczy będzie określał, czy 
procedura weryfikacji ma zostać 
przeprowadzona bezpośrednio na PWE, czy 
też w drodze wyjątku oceniana na podstawie 
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też na podstawie dokumentacji technicznej. dokumentacji technicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia, że nadzór rynkowy przeprowadzany jest skutecznie, władze nadzorujące 
rynek winny na ogół móc ocenić dostosowanie PWE na produkcie. Jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach władze nadzorujące rynek mogą polegać wyłącznie na dokumentacji technicznej. 
Powinno to mieć miejsce w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu dowolności w 
odniesieniu do produktów rynkowych, w połączeniu z fałszywymi aktami technicznymi, które nie 
są zgodne z wymogami prawnymi.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 98
ART. 12 UST. 8

8. Środki wykonawcze będą obejmować 
elementy określone w załączniku VII. 

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został już uwzględniony w poprawkach przyjętych do art. 12.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 99
ART. 13 UST. 2

2. Jednakże w okresie przejściowym, kiedy 
pierwszy plan prac, o którym mowa w ust. 
1, będzie ustalany oraz zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 15 ust. 2, z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w 
art. 12 i po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, Komisja może przyjąć
środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów, które zostały określone przez 
ECCP jako posiadające duży potencjał 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób oszczędny.

2. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia 
dyrektywy ramowej oraz zgodnie z 
procedurą określoną w artykule 15 ust. 2 i 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, 
Komisja przyjmie środki wykonawcze, 
przynajmniej dla tych produktów, które 
zostały określone przez ECCP jako 
posiadające duży potencjał redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, 
takich jak urządzenia grzewcze i do 
podgrzewania wody, systemy napędzane 
silnikami elektrycznymi, oświetlenie w 
sektorze mieszkaniowym i usługowym, 
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt 
biurowy w sektorze mieszkaniowym i 
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usługowym, urządzenia elektroniczne 
powszechnego użytku oraz systemy 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC).
Komisja przedstawi w tym samym okresie 
odrębny środek wykonawczy ograniczający 
straty przy stanie czuwania dla wszystkich 
tych produktów. Dla produktów TIC 
zużycie w stanie zatrzymania powinno być z 
zasady ograniczone do możliwego 
technicznie minimum.
Jeżeli Komisja miałaby uzasadnione 
powody, by odmówić zaprezentowania 
propozycji w wyżej wymienionych 
obszarach, takie jak istnienie dobrowolnego 
porozumienia, które realizuje cele polityki 
w sposób szybszy i niższym kosztem od 
wymagań obowiązkowych, formalnie 
uzasadni swoją decyzję w tym zakresie 
przed Parlamentem Europejskim i Radą.
Po zasięgnięciu opinii forum 
konsultacyjnego zgodnie z postanowieniami 
art. 14, Komisja uwzględniając łączny 
wpływ środowiskowy opracuje plan działań 
na następne trzy lata wraz z indykatywną 
listą grup produktów, które mają być 
rozważone jako priorytety dla uchwalenia 
środków wykonawczych oraz przedstawi 
plan Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Lista grup produktów będzie 
uchwalana okresowo przez Komisję po 
zasięgnięciu opinii Komitetu, o którym 
mowa w art. 15.
Co pięć lat Komisja przekładać będzie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
raport określający wyniki otrzymane w
obszarach, w których zastosowane zostały 
środki wykonawcze oraz w których 
stosowane są dobrowolne porozumienia 
branżowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 59 z pierwszego czytania podobna do poprawki 16 Sprawozdawcy. Poprawka 59 jest 
jednak bardziej precyzyjna i ambitna. Poprzez przyjęcie ram PE przekaże Komisji dużo 
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odpowiedzialności. Przed przyjęciem tego „czeku in blanco” należy zabezpieczyć gwarancje co 
do sposobu stosowania ram przez Komisję.

Poprawkę złożył Claude Turmes
Poprawka 100

ART. 13 UST. 2

2. Jednakże w okresie przejściowym, kiedy 
pierwszy plan prac, o którym mowa w ust. 1, 
będzie ustalany oraz zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 15 ust. 2, z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w 
art. 12 i po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, Komisja może przyjąć 
środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów, które zostały określone przez 
ECCP jako posiadające duży potencjał 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób oszczędny.

2. Jednakże w okresie przejściowym, kiedy 
pierwszy plan prac, o którym mowa w ust. 1, 
będzie ustalany oraz zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 15 ust. 2, z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w 
art. 12 i po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, Komisja przyjmie środki 
wykonawcze, poczynając od tych 
produktów, które zostały określone przez 
ECCP jako posiadające duży potencjał 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób oszczędny..

Komisja przedstawi w tym samym okresie 
odrębny środek wykonawczy ograniczający 
straty przy stanie czuwania dla wszystkich 
tych produktów. Dla produktów TIC 
zużycie w stanie zatrzymania powinno być z 
zasady ograniczone do możliwego 
technicznie minimum.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka PE 59.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 101
ART. 13 A (nowy)

Art. 13 a
Derogacja

Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
Państwom Członkowskim utrzymania lub 
wprowadzenia zgodnie z Traktatem bardziej 
rygorystycznych zasad dotyczących eko-
projektu PWE celem osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska, zdrowia 
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publicznego oraz bezpieczeństwa dostaw 
energii. Do tego typu krajowych środków 
zastosowanie będzie miała dyrektywa 
98/34/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia, że Państwa Członkowskie będą mogły dostosować normę UE do 
specyficznych uwarunkowań krajowych (np.: różnice klimatyczne, różne regionalne priorytety i 
realia środowiskowe), aby osiągnąć wyższy poziom ochrony środowiska i zdrowia zgodnie z art. 
95.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 102
ART. 13 A (nowy)

Artykuł 13a
Derogacja

Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
Państwom Członkowskim utrzymania lub 
wprowadzenia zgodnie z Traktatem bardziej 
rygorystycznych zasad dotyczących eko-
projektu PWE celem osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska, zdrowia 
publicznego oraz bezpieczeństwa dostaw 
energii. Do tego typu krajowych środków 
zastosowanie będzie miała dyrektywa 
98/34/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę PE 61 i podpunkt uzasadnienia 20 wspólnego stanowiska. Niniejsza 
poprawka odzwierciedla konieczność przez Państwa Członkowskie „wychodzenia poza ramy” w 
razie istnienia odpowiednich przyczyn publicznych, jak np.: specjalne regionalne warunki 
środowiskowe (między innymi przerwy w dostawach energii elektrycznej, niedobór wody, 
poważne problemy z jakością powietrza, skażenie środowiska/zdrowia) lub obciążenia z tytułu 
zmniejszania zanieczyszczeń (dzielenie obciążeń związanych z gazami cieplarnianymi) itd. Takie 
ramy istnieją także w Stanach Zjednoczonych w zakresie wymagań co do wydajności 
energetycznej, umożliwiających poszczególnym stanom wytyczenie bardziej ambitnych wymogów 
w przypadku istnienia dobrze zdefiniowanych przyczyn publicznych. Nie jest rzeczą 
nadzwyczajną dla dyrektyw typu art. 95, aby zawierały one warunki, na mocy których określana 
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harmonizacja ma charakter jedynie minimalny.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 103
ART. 13 A (nowy)

Artykuł 13 a
Derogacja

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
prawo Państw Członkowskich do 
utrzymania lub wprowadzenia zgodnie z 
Traktatem i zasadą ostrożności bardziej 
rygorystycznych zasad dotyczących 
wytwarzania, importu, sprzedaży i 
konsumpcji PWE, jakie uznają one za 
niezbędne dla osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska, i zdrowia 
publicznego oraz bezpieczeństwa dostaw 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja oparta na krajowych wymaganiach środowiskowo/energetycznych ograniczających 
ryzyko w ramach art. 95, który chce wyjść poza wymogi UE. Jest to szczególnie istotne dla 
niebezpiecznych substancji oraz zagadnień o wadze regionalnej, jak np. wydajność w użyciu 
wody, cele utylizacji odpadów lub wielkość redukcji gazów cieplarnianych w ramach 
zobowiązań Kyoto lub dyrektywy wprowadzającej krajowe limit emisyjne. Ponadto powszechnie 
wiadomo, że inicjatywy krajowe stanowią bodziec dla dalszych działań UE i nie należy 
lekceważyć tego podstawowego elementu napędzającego polityki. Zapewnia to, że PWE po 
prostu „podcina skrzydła”, tzn. wytycza wymagania minimalne i ogranicza wprowadzanie na 
rynek najgorszych produktów, ale nie „odcina głowy”, tzn. skłania Państwa Członkowskie do 
wymagania lepszych produktów i do stymulowania dalszych innowacji w tym kierunku.
Mechanizmy te zostały już wytyczone w innych obszarach: w artykule 13 ust. 2 dyrektywy 
2001/37 (wyroby tytoniowe – Dz.U. L194/26 z 18.7.2001) oraz w ostatniej zmianie dyrektywy o 
detergentach.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 104
ART. 13 A (nowy)

Artykuł 13a
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Samoregulacja
Porozumienia dobrowolne lub inne 
zaproponowane środki samoregulacyjne 
będą podlegać pełnemu rozpatrzeniu przez 
Radę ds. Eko-projektu, która będzie miała 
dostęp do opracowań analitycznych w celu 
ustalenia stopnia ich odpowiedniości dla 
osiągnięcia pożądanych rezultatów, w tym 
poziomu ambicji, wytyczone cele oraz 
przewidziane procedury sprawozdawcze i 
aktualizacyjne, oprócz minimalnych 
kryteriów kwalifikacyjnych, o których 
mowa w załączniku VIIa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 60 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 105
ART. 14

Komisja zapewni, że podczas wykonywania 
swoich czynności przestrzegać będzie, w 
odniesieniu do każdego z środków 
wykonawczych, zrównoważonego udziału 
przedstawicieli Państw Członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, 
związanych z omawianym produktem/grupą 
produktów, jak przemysł w tym MŚP, 
rzemiosło, związki zawodowe, handlowcy, 
detaliści, importerzy, organizacje ochrony 
środowiska i organizacje konsumenckie. 
Strony te spotkają się na Forum 
Konsultacyjnym. Regulamin wewnętrzny 
forum określi Komisja. 

Komisja zapewni, że podczas wykonywania 
swoich czynności przestrzegać będzie, w 
odniesieniu do każdego z środków 
wykonawczych, zrównoważonego udziału 
przedstawicieli Państw Członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, 
związanych z omawianym produktem/grupą 
produktów, jak przemysł w tym MŚP, 
rzemiosło, związki zawodowe, handlowcy, 
detaliści, importerzy, organizacje ochrony 
środowiska i organizacje konsumenckie. 
Strony te spotkają się na Forum 
Konsultacyjnym, które bierze w 
szczególności udział w określaniu i 
zmianach środków wykonawczych, a także 
w ocenie środków samoregulacji oraz we 
wprowadzaniu skutecznych i odpowiednich 
mechanizmów nadzoru rynku. Regulamin 
wewnętrzny forum określi Komisja i będzie 
on zawierać postanowienia dotyczące 
finansowania uczestnictwa odpowiednich 
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grup społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 106
ART. 14

Komisja zapewni, że podczas wykonywania 
swoich czynności przestrzegać będzie, w 
odniesieniu do każdego z środków 
wykonawczych, zrównoważonego udziału 
przedstawicieli Państw Członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, 
związanych z omawianym produktem/grupą 
produktów, jak przemysł w tym MŚP, 
rzemiosło, związki zawodowe, handlowcy, 
detaliści, importerzy, organizacje ochrony 
środowiska i organizacje konsumenckie. 
Strony te spotkają się na Forum 
Konsultacyjnym. Regulamin wewnętrzny 
forum określi Komisja.

Komisja zapewni, że podczas wykonywania 
swoich czynności przestrzegać będzie, w 
odniesieniu do każdego z środków 
wykonawczych, zrównoważonego udziału 
przedstawicieli Państw Członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, 
związanych z omawianym produktem/grupą 
produktów, jak przemysł w tym MŚP, 
rzemiosło, związki zawodowe, handlowcy, 
detaliści, importerzy, organizacje ochrony 
środowiska i organizacje konsumenckie. 
Strony te spotkają się na Forum 
Konsultacyjnym, które bierze w 
szczególności udział w określaniu i 
zmianach środków wykonawczych, a także 
w ocenie środków samoregulacji oraz we 
wprowadzaniu skutecznych i odpowiednich 
mechanizmów nadzoru rynku. Regulamin 
wewnętrzny forum określi Komisja i będzie 
on zawierać postanowienia dotyczące 
finansowania uczestnictwa odpowiednich 
grup społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie
Oparta na poprawce 63.

Poprawkę złożyła Karin Scheele
Poprawka 107

ART. 19

Nie później niż ………… (**) Komisja 
dokona oceny skuteczności tej dyrektywy i 
jej środków wykonawczych, a także progu 
dla środków wykonawczych, mechanizmów 

Nie później niż ………… (**) Komisja 
dokona oceny skuteczności tej dyrektywy i 
jej środków wykonawczych, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 

  
** Pięć lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy.
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nadzoru rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji spowodowanych jej 
wdrożeniem, po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 14, 
a jeżeli okaże się to konieczne, przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zalecenia dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy. 

Nowego Podejścia, równowagi 
demokratycznej oraz przejrzystości 
procedur komitologii, skuteczności oceny 
zgodności, a także mechanizmów nadzoru 
rynku, ekologiczności środków 
wykonawczych, oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji spowodowanych jej 
wdrożeniem, po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 14, 
a jeżeli okaże się to konieczne, przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zalecenia dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy, uwzględniając przyszłe przepisy 
konstytucyjne w zakresie delegacji 
rozporządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie komitologii do wprowadzania środków wykonawczych oraz prywatnych instytucji 
normalizacyjnych do wprowadzania norm (Nowe Podejście) wymaga procedury przeglądu celem 
zapewnienia dostatecznej kontroli nad delegacją regulacji środowiskowej. Pozostałe obszary 
problematyczne wymagające przeglądu to poziom ambitności środowiskowej środków 
wykonawczych, alternatywy samoregulacyjne, skuteczność nadzoru rynkowego, a także 
procedury oceny zgodności.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 108
ART. 19

Nie później niż ………… (**) Komisja 
dokona oceny skuteczności tej dyrektywy i 
jej środków wykonawczych, a także progu 
dla środków wykonawczych, mechanizmów 
nadzoru rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji spowodowanych jej 
wdrożeniem, po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 14, 
a jeżeli okaże się to konieczne, przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zalecenia dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Nie później niż ………… (**) Komisja 
dokona oceny skuteczności tej dyrektywy i 
jej środków wykonawczych, a także progu 
dla środków wykonawczych, mechanizmów 
nadzoru rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji spowodowanych jej 
wdrożeniem, a także możliwość 
opracowania środków w ramach niniejszej 
dyrektywy, które promują „projektowanie 
usług” (funkcjonalne oraz systemowe) w 
porównaniu z „projektowaniem 
produktów”, a zwłaszcza w celu 

  
** Pięć lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy.
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promowania dematerializacji i wydajności 
w stosowaniu zasobów. W tym celu Komisja 
przedłoży sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
przynajmniej sześciu miesięcy przed rewizją 
niniejszej dyrektywy, po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 14, 
a jeżeli okaże się to konieczne, przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zalecenia dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiąże się z poprawką Andersa Wijkmana nr 3. Koncepcja projektowania usług jest obiecująca z 
punktu widzenia efektywności energii i zasobów. Nie została ona do tej pory uwypuklona w 
procesie eko-projektu, a zatem należy ją uwzględnić w ramach procedury przeglądu.

Poprawkę złożyli Peter Liese, Holger Krahmer i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 109
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 3

Wymagania w stosunku do producenta skreślono
1. Skupiając się na aspektach 
środowiskowych określonych w środkach 
wykonawczych jako te, na które znaczny 
wpływ ma projekt produktu, producenci 
PWE będą musieli dokonać oceny modelu 
PWE w czasie jego cyklu życia w oparciu o 
realistyczne założenia dotyczące 
normalnych warunków i przeznaczenia 
produktu. 
Na bazie tej oceny producenci określą 
profil ekologiczny PWE. Będzie się on 
opierał o charakterystykę środowiskową 
produktu oraz elementy 
wejściowe/wyjściowe występujące przez cały 
cykl życia produktu, wyrażone w fizycznych 
ilościach, które można zmierzyć. 
2. Producenci będą wykorzystywać taką 
ocenę do oceny alternatywnych rozwiązań 
projektowych oraz osiągniętej 
ekologiczności produktu w stosunku do 
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danych stanowiących punkt odniesienia.
Dane stanowiące punkt odniesienia 
określane są przez Komisję w środku 
wykonawczym na podstawie informacji 
zebranej podczas opracowywania środka.
Wybór konkretnego rozwiązania 
projektowego przyczyni się do osiągnięcia 
uzasadnionej równowagi pomiędzy różnymi 
aspektami środowiskowymi oraz pomiędzy 
aspektami środowiskowymi a innymi 
ważnymi kwestiami, obejmującymi np. 
bezpieczeństwo i zdrowie, wymagania 
techniczne dotyczące funkcjonalności, 
jakość i efektywność, a także aspekty 
ekonomiczne, obejmujące koszty produkcji 
i atrakcyjność rynkową, przy zgodności z 
całym ustawodawstwem w tym zakresie. 

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski wykreślił tę część załącznika przy pierwszym czytaniu (poprawka 66). 
Obowiązek przeprowadzania analizy cyklu stanowi nierealistyczne obciążenie dla MSP. Trudno 
byłoby monitorować przestrzeganie niniejszego wymogu w państwach trzecich. Zamiast 
wprowadzania obowiązkowych wymagań dla wszystkich przedsiębiorstw, należy nagradzać te 
przedsiębiorstwa, które przeprowadzają analizy cyklu życia produktów.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 110
ZAŁĄCZNIK II PKT 1 

1. Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określi ilość 
reprezentatywnych modeli danego PWE na 
rynku oraz określi techniczne opcje poprawy 
ekologiczności produktu, mając na 
względzie ekonomiczne uzasadnienie tych 
opcji oraz uniknięcie wszelkich istotnych 
strat w działaniu lub użyteczności dla 
konsumentów. 

1. Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określi ilość 
reprezentatywnych modeli danego PWE na 
rynku oraz określi techniczne opcje poprawy 
ekologiczności produktu, mając na 
względzie ekonomiczne uzasadnienie tych 
opcji oraz uniknięcie wszelkich istotnych 
strat w działaniu lub użyteczności dla 
konsumentów.

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 
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technologię dostępną na rynku. technologię dostępną na rynku.

Podczas analizy (zwłaszcza podczas analizy 
energetycznych kosztów cyklu życia), a 
także podczas ustalania wymagań należy 
stosować międzynarodowe analizy 
porównawcze. Zapewni to, że progi 
efektywności ustalone na szczeblu UE będą 
przynajmniej tak ambitne, jak progi 
istniejące na szczeblu międzynarodowym i 
na innych rynkach. Proces odniesień do 
wzorców międzynarodowych zapewni także, 
że dane stosowane do analizy będą 
naukowo wiarygodne, a także pozwoli na 
uwzględnienie istniejących opracowań 
międzynarodowych na temat wydajności 
oraz kosztów najbardziej wydajnych 
technologii

Na podstawie tej analizy i biorąc pod uwagę 
wykonalność ekonomiczną i techniczną oraz 
potencjał w zakresie poprawy, będą 
podejmowane konkretne środki w celu 
zmniejszenia oddziaływania produktu na 
środowisko. 

Na podstawie tej analizy i biorąc pod uwagę 
wykonalność ekonomiczną i techniczną oraz 
potencjał w zakresie poprawy, będą 
podejmowane konkretne środki w celu 
zminimalizowania oddziaływania produktu 
na środowisko.

Jeżeli chodzi o zużycie energii podczas 
użytkowania, poziom efektywności 
energetycznej lub zużycia zostanie ustalony 
w taki sposób, aby koszt cyklu życia 
reprezentatywnych modeli PWE był 
minimalny dla użytkowników końcowych, z 
uwzględnieniem wpływu na inne aspekty 
środowiskowe. Metoda analizy kosztu cyklu 
życia wykorzystuje rzeczywistą stopę 
dyskontową na podstawie danych 
dostarczonych z Europejskiego Banku 
Centralnego i realistycznego czasu życia 
PWE; oparta jest ona na sumie zmian w 
cenie zakupu (wynikających z różnic w 
kosztach przemysłowych) i wydatkach 
operacyjnych, które wynikają z różnych 
możliwości ulepszeń technicznych 
reprezentatywnych modeli badanego PWE 
przez cały czas życia. Wydatki operacyjne 
pokrywają głównie zużycie energii i 
dodatkowe nakłady w postaci innych 
zasobów (np. woda lub detergenty). 

Jeżeli chodzi o zużycie energii podczas 
użytkowania, należy wytyczyć specjalne 
wymagania eko-projektu albo na poziomie 
najlepszego produktu dostępnego na rynku, 
albo na poziomie najniższych kosztów cyklu 
życia dla użytkowników końcowych, z 
uwzględnieniem wpływu na inne aspekty 
środowiskowe. Metoda analizy kosztu cyklu 
życia wykorzystuje rzeczywistą stopę 
dyskontową na podstawie danych 
dostarczonych z Europejskiego Banku 
Centralnego i realistycznego czasu życia 
PWE; oparta jest ona na sumie zmian w 
cenie zakupu (wynikających z różnic w 
kosztach przemysłowych) i wydatkach 
operacyjnych, które wynikają z różnych 
możliwości ulepszeń technicznych 
reprezentatywnych modeli badanego PWE 
przez cały czas życia. Wydatki operacyjne 
pokrywają głównie zużycie energii i 
dodatkowe nakłady w postaci innych 
zasobów (np. woda lub detergenty).

Analiza wrażliwości obejmująca Analiza wrażliwości obejmująca 
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odpowiednie czynniki (np. cenę energii lub 
inne zasoby, koszt surowca lub koszt 
produkcji, stopy dyskontowe) oraz, w 
stosownym przypadku, zewnętrznych 
kosztów środowiskowych, zostanie 
wykonana w celu sprawdzenia, czy istnieją 
poważne zmiany oraz czy ogólne wnioski są 
wiarygodne. Wymaganie zostanie 
odpowiednio zmodyfikowane. 

odpowiednie czynniki (np. cenę energii lub 
inne zasoby, koszt surowca lub koszt 
produkcji, stopy dyskontowe) oraz, w 
stosownym przypadku, zewnętrznych 
kosztów środowiskowych, zostanie 
wykonana w celu sprawdzenia, czy istnieją 
poważne zmiany oraz czy ogólne wnioski są 
wiarygodne. Wymaganie zostanie 
odpowiednio zmodyfikowane.

Podobną metodologię można zastosować do 
innych zasobów, takich jak np. woda.

Podobną metodologię można zastosować do 
innych zasobów, takich jak np. woda.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 67 z pierwszego czytania. Rada zmieniła tekst załącznika II i dlatego 
konieczne jest wprowadzenie zmian

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 111
ZAŁĄCZNIK II PKT 1

1. Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określi ilość 
reprezentatywnych modeli danego PWE na 
rynku oraz określi techniczne opcje poprawy 
ekologiczności produktu, mając na 
względzie ekonomiczne uzasadnienie tych 
opcji oraz uniknięcie wszelkich istotnych 
strat w działaniu lub użyteczności dla 
konsumentów.

1. Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określi ilość 
reprezentatywnych modeli danego PWE na 
rynku oraz określi techniczne opcje poprawy 
ekologiczności produktu, mając na 
względzie ekonomiczne uzasadnienie tych 
opcji oraz uniknięcie wszelkich istotnych 
strat w działaniu lub użyteczności dla 
konsumentów.

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 
technologię dostępną na rynku.

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 
technologię dostępną na rynku.

Podczas analizy (zwłaszcza podczas analizy 
energetycznych kosztów cyklu życia), a 
także podczas ustalania wymagań należy 
stosować międzynarodowe analizy 
porównawcze. Zapewni to, że progi 
efektywności ustalone na szczeblu UE będą 
przynajmniej tak ambitne, jak progi 
istniejące na szczeblu międzynarodowym i 
na innych rynkach. Proces odniesień do 
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wzorców międzynarodowych zapewni także, 
że dane stosowane do analizy będą 
naukowo wiarygodne, a także pozwoli na 
uwzględnienie istniejących opracowań 
międzynarodowych na temat wydajności 
oraz kosztów najbardziej wydajnych 
technologii

Na podstawie tej analizy i biorąc pod uwagę 
wykonalność ekonomiczną i techniczną oraz 
potencjał w zakresie poprawy, będą 
podejmowane konkretne środki w celu 
zmniejszenia oddziaływania produktu na 
środowisko.

Na podstawie tej analizy i biorąc pod uwagę 
wykonalność ekonomiczną i techniczną oraz 
potencjał w zakresie poprawy, będą 
podejmowane konkretne środki w celu 
zminimalizowania oddziaływania produktu 
na środowisko.

Jeżeli chodzi o zużycie energii podczas 
użytkowania, poziom efektywności 
energetycznej lub zużycia zostanie ustalony 
w taki sposób, aby koszt cyklu życia 
reprezentatywnych modeli PWE był 
minimalny dla użytkowników końcowych, z 
uwzględnieniem wpływu na inne aspekty 
środowiskowe. Metoda analizy kosztu cyklu 
życia wykorzystuje rzeczywistą stopę 
dyskontową na podstawie danych 
dostarczonych z Europejskiego Banku 
Centralnego i realistycznego czasu życia 
PWE; oparta jest ona na sumie zmian w 
cenie zakupu (wynikających z różnic w 
kosztach przemysłowych) i wydatkach 
operacyjnych, które wynikają z różnych 
możliwości ulepszeń technicznych 
reprezentatywnych modeli badanego PWE 
przez cały czas życia. Wydatki operacyjne 
pokrywają głównie zużycie energii i 
dodatkowe nakłady w postaci innych 
zasobów (np. woda lub detergenty).

Jeżeli chodzi o zużycie energii podczas 
użytkowania, należy wytyczyć specjalne 
wymagania eko-projektu albo na poziomie 
najlepszego produktu dostępnego na rynku 
albo na poziomie najniższych kosztów cyklu 
życia dla użytkowników końcowych, z 
uwzględnieniem wpływu na inne aspekty 
środowiskowe. Metoda analizy kosztu cyklu 
życia wykorzystuje rzeczywistą stopę 
dyskontową na podstawie danych 
dostarczonych z Europejskiego Banku 
Centralnego i realistycznego czasu życia 
PWE; oparta jest ona na sumie zmian w 
cenie zakupu (wynikających z różnic w 
kosztach przemysłowych) i wydatkach 
operacyjnych, które wynikają z różnych 
możliwości ulepszeń technicznych 
reprezentatywnych modeli badanego PWE 
przez cały czas życia. Wydatki operacyjne 
pokrywają głównie zużycie energii i 
dodatkowe nakłady w postaci innych 
zasobów (np. woda lub detergenty).

W trakcie procesu ustalania minimalnych 
norm wydajności należy również wziąć pod 
uwagę wartość unikniętych emisji 
dwutlenku węgla. Wartość unikniętych 
emisji dwutlenku węgla jest określana i 
regularnie podawana przez Komisję. W 
podstawowej kalkulacji można uwzględnić 
koszty zewnętrzne emisji dwutlenku węgla
Dla aspektów wybranych dla środka 
wykonawczego, innych niż zużycie energii 
podczas funkcjonowania, niezależny organ 
złożony z ekspertów, przy współpracy 
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producentów dostarczających dane, określą 
wzorce dla produktu. Specjalne wymagania 
dotyczące eko-projektu zostaną wytyczone 
albo na poziomie Najlepszej Dostępnej 
Technologii albo na poziomie najniższych 
kosztów cyklu życia, przy uwzględnieniu 
konsekwencji dla innych cech 
środowiskowych.

Analiza wrażliwości obejmująca 
odpowiednie czynniki (np. cenę energii lub 
inne zasoby, koszt surowca lub koszt 
produkcji, stopy dyskontowe) oraz, w 
stosownym przypadku, zewnętrznych 
kosztów środowiskowych, zostanie 
wykonana w celu sprawdzenia, czy istnieją 
poważne zmiany oraz czy ogólne wnioski są 
wiarygodne. Wymaganie zostanie 
odpowiednio zmodyfikowane.

Analiza wrażliwości obejmująca 
odpowiednie czynniki (np. cenę energii lub 
inne zasoby, koszt surowca lub koszt 
produkcji, stopy dyskontowe) oraz, w 
stosownym przypadku, zewnętrznych 
kosztów środowiskowych, zostanie 
wykonana w celu sprawdzenia, czy istnieją 
poważne zmiany oraz czy ogólne wnioski są 
wiarygodne. Wymaganie zostanie 
odpowiednio zmodyfikowane.

Podobną metodologię można zastosować do 
innych zasobów, takich jak np. woda.

Podobną metodologię można zastosować do 
innych zasobów, takich jak np. woda.

Or. en

Uzasadnienie

Opiera się na poprawce PE 67. Przywraca jednoznaczny poziom ambitności w odniesieniu do 
wymagań dotyczących energii podczas funkcjonowania oraz poza funkcjonowaniem 
(„minimalizacja” zamiast „zmniejszenia” oraz zastosowanie najlepszych praktyk / najlepszej 
sprawności dostępnej na rynku oraz wzorce w zakresie Najlepszych Dostępnych Technologii), 
przywraca właściwe brzmienie dotyczące najniższych kosztów cyklu życia oraz uwzględnienia w 
obliczeniach zewnętrznych kosztów unikniętych emisji CO2.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 112
ZAŁĄCZNIK II PKT 1 AKAPIT 2

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 
technologię dostępną na rynku.

Analiza techniczna, ekonomiczna i 
ekologiczna określi także, w odniesieniu do 
rozważanych aspektów środowiskowych, 
najlepiej działające produkty oraz 
technologię dostępną na rynku po 
możliwych do zaakceptowania kosztach.

Or. fr
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Uzasadnienie

Bardzo ważne jest zawarcie powyższego ograniczenia w celu uwzględnienia konkurencji 
międzynarodowej, której muszą stawić czoła producenci w ramach UE.

Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 113
ZAŁĄCZNIK IV PKT 1

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
ramach której producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel wykonujący 
zobowiązania przewidziane w sekcji 2 
niniejszego załącznika zapewnia i 
zaświadcza, że PWE spełnia odpowiednie 
przepisy danego środka wykonawczego. 
Deklaracja zgodności może obejmować 
jeden lub więcej produktów oraz musi być 
przechowywana przez producenta. 

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
ramach której producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel wykonujący 
zobowiązania przewidziane w sekcji 2 
niniejszego załącznika zapewnia i 
zaświadcza, że PWE spełnia odpowiednie 
przepisy danego środka wykonawczego. 
Deklaracja zgodności może obejmować 
jeden lub więcej produktów oraz musi być 
dostępna dla producenta we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem umożliwienia władzom nadzorującym rynek monitorowania skuteczności rynkowej, należy 
im nadać uprawnienie do kontrolowania dokumentacji technicznej PWE, gdy jest to istotne dla 
oceny zgodności produktu. Aby zapewnić, że dokumentacja taka będzie szybko dostępna na 
żądanie władz nadzorujących rynek, powinna być dostępna dla producenta we Wspólnocie. W 
rezultacie producent (w rozumieniu niniejszej dyrektywy) musi posiadać dokumentację z chwilą 
wprowadzania produktu na rynek. Będzie to czynnikiem powstrzymującym zachowania dowolne.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Karl-Heinz Florenz

Poprawka 114
ZAŁĄCZNIK IV PKT 1

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
ramach której producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel wykonujący 
zobowiązania przewidziane w sekcji 2 
niniejszego załącznika zapewnia i 
zaświadcza, że PWE spełnia odpowiednie 
przepisy danego środka wykonawczego. 
Deklaracja zgodności może obejmować 
jeden lub więcej produktów oraz musi być 

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
ramach której producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel wykonujący 
zobowiązania przewidziane w sekcji 2 
niniejszego załącznika zapewnia i 
zaświadcza, że PWE spełnia odpowiednie 
przepisy danego środka wykonawczego. 
Deklaracja zgodności może obejmować 
jeden lub więcej produktów oraz musi być 
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przechowywana przez producenta. przechowywana przez producenta we 
Wspólnocie.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 115
ZAŁĄCZNIK IV PKT 3

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie. 

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany albo jest 
produkowany zgodnie z charakterystyką 
projektu, o której mowa w sekcji 2 oraz z 
wymaganiami środka, który ma do niego 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że producent ma obowiązek zapewnić, że PWE jest 
wytwarzany zgodnie z prawem UE. Ponieważ rolą przedsiębiorstw handlowych jest kupowanie 
gotowych produktów i odsprzedawanie ich na najdogodniejszym rynku, należy jednoznacznie 
określić w tekście spoczywający na nich obowiązek zapewnienia, że zakupione przez nich 
produkty zostały wytworzone zgodnie z wymogami PWE. Po powstaniu zamiaru wprowadzenia 
produktu na rynek UE należy zapewnić, że taki produkt zostanie zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie ze stosownymi wymaganiami PWE.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 116
ZAŁĄCZNIK IV PKT 3

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie.

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany albo jest 
produkowany zgodnie z charakterystyką 
projektu, o której mowa w sekcji 2 oraz z 
wymaganiami środka, który ma do niego 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że producent ma obowiązek zapewnić, że PWE jest 
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wytwarzany zgodnie z prawem UE. Ponieważ rolą przedsiębiorstw handlowych jest kupowanie 
gotowych produktów i odsprzedawanie ich na najdogodniejszym rynku, należy jednoznacznie 
określić w tekście spoczywający na nich obowiązek zapewnienia, że zakupione przez nich 
produkty zostały wytworzone zgodnie z wymogami PWE. Po powstaniu zamiaru wprowadzenia 
produktu na rynek UE należy zapewnić, że taki produkt zostanie zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie ze stosownymi wymaganiami PWE.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 117
ZAŁĄCZNIK IV PKT 3

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie.

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt jest produkowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 118
ZAŁĄCZNIK IV PKT 3

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt zostanie wyprodukowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie.

3. Producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
produkt jest produkowany zgodnie z 
charakterystyką projektu, o której mowa w 
sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który 
ma do niego zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Producent winien zapewnić, że PWE produkowany jest zgodnie z prawem UE, z kolei 
przedsiębiorstwa handlowe kupujące gotowe produkty i odsprzedające je na najdogodniejszym 
rynku winny zapewnić, że zakupione przez nie produkty zostały wytworzone zgodnie z wymogami 
określonymi przez prawo UE. Aby wprowadzić produkt na rynek unijny, należy zapewnić, że 
zostanie on zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami prawnymi 
obowiązującymi w Europie.
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Poprawkę złożyli Peter Liese i Holger Krahmer

Poprawka 119
ZAŁĄCZNIK V

System Zarządzania do oceny zgodności skreślono
(o którym mowa w artykule 7)
1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
której producent spełniający zobowiązania 
zawarte w sekcji 2 niniejszego załącznika 
zapewnia i oświadcza, że PWE spełnia 
wymagania odpowiedniego środka 
wykonawczego. Deklaracja zgodności może 
obejmować jeden lub więcej produktów 
oraz musi być przechowywana przez 
producenta. 
2. System zarządzania można wykorzystać 
do oceny zgodności danego PWE pod
warunkiem, że producent wdroży elementy 
środowiskowe, określone w sekcji 3 
niniejszego załącznika. 
3. Elementy środowiskowe systemu 
zarządzania
Niniejsza sekcja opisuje elementy systemu 
zarządzania oraz procedury, za pomocą 
których producent może wykazać, że PWE 
jest zgodny z wymaganiami odpowiedniego 
środka wykonawczego. 
3.1. Polityka dotycząca ekologiczności 
produktów
Producent musi być w stanie wykazać 
zgodność z wymaganiami odpowiedniego 
środka wykonawczego. Producent musi być 
także w stanie przedstawić podstawy 
określania i oceny celów i wskaźników 
ekologiczności produktu mając na celu 
poprawę całkowitej ekologiczności 
produktu. 
Wszystkie środki przyjęte przez producenta 
w celu poprawy ekologiczności produktu 
oraz ustalenia profilu ekologicznego 
produktu, jeśli jest on wymagany przez 
środek wykonawczy, poprzez projekt i 
produkcję muszą zostać udokumentowane 
w systematyczny i uporządkowany sposób w 
formie pisemnych procedur i instrukcji. 
Procedury i instrukcje muszą one 
obejmować w szczególności odpowiedni 
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opis: 
- listy dokumentów, które muszą zostać 
sporządzone, aby wykazać zgodność PWE i 
które – jeżeli to ich dotyczy – muszą zostać 
udostępnione, 
- celów i wskaźników ekologiczności 
produktów oraz struktury organizacyjnej, 
odpowiedzialności, uprawnień zarządu i 
alokacji zasobów w odniesieniu do ich 
wdrożenia i utrzymania, 
- kontroli i testów do wykonania po 
zakończeniu procesu produkcji w celu 
sprawdzenia cech produktów względem 
wskaźników ich ekologiczności, 
- procedur kontroli i uaktualniania 
wymaganej dokumentacji,
- metody weryfikacji wdrażania i 
skuteczności środowiskowych elementów 
systemu zarządzania.
3.2. Planowanie
Producent ustanowi i będzie utrzymywał:
a) procedury dotyczące ustalenia profilu 
ekologicznego produktu;
b) cele i wskaźniki ekologiczności 
produktów, które uwzględniają opcje 
technologiczne oraz wymagania techniczne 
i ekonomiczne;
c) program dotyczący osiągnięcia tych 
celów.
3.3. Wdrożenie i dokumentacja
3.3.1. Dokumentacja dotycząca systemu 
zarządzania powinna obejmować w 
szczególności:
a) zadania i upoważnienia zostaną 
zdefiniowane i udokumentowane w celu 
zapewnienia ekologiczności produktu i 
sprawozdawczości w zakresie jego działania 
w celu rewizji i udoskonalania; 
b) dokumenty zostaną ustanowione ze 
wskazaniem kontroli projektu i wdrażanych 
technik weryfikacji oraz
procesów i systematycznych działań 
stosowanych podczas projektowania 
produktu;
c) producent określi i będzie przechowywał 
informacje w celu opisania głównych 
środowiskowych elementów systemu 
zarządzania i procedur kontroli wszystkich 



AM\557898PL.doc 75/79 PE 353.671v01-00

PL

wymaganych dokumentów. 
3.3.2.Dokumentacja dotycząca PWE 
określi w szczególności:
a) ogólny opis PWE oraz jego 
przeznaczenie;
b) wyniki odpowiednich analiz oceny 
środowiskowej wykonanych przez 
producenta i/lub odniesienia do literatury 
lub analiz przypadków poświęconych 
ocenie środowiskowej, które są 
wykorzystywane przez producenta w ocenie, 
dokumentowaniu i w określaniu rozwiązań 
dotyczących projektu produktu; 
c) profil ekologiczny, jeśli jest wymagany 
przez środek wykonawczy;
d) dokumenty opisujące wyniki 
wykonywanych pomiarów w zakresie 
wymagań dotyczących ekoprojektu, w tym 
danych dotyczących zgodności tych 
wyników z wymaganiami dotyczącymi 
ekoprojektu, określonymi w odpowiednim 
środku wykonawczym; 
e) producent określi charakterystykę, 
wskazując w szczególności normy, które 
zostały zastosowane; jeżeli normy powołane 
w artykule 9 nie zostały zastosowane lub 
jeżeli nie obejmują one w całości wymagań 
odpowiedniego środka wykonawczego, 
środki zastosowane do zapewnienia 
zgodności; 
f) kopia informacji dotyczących 
środowiskowych aspektów projektu 
produktu, które są podawane zgodnie z
wymaganiami określonymi w załączniku I, 
część 2.
3.4. Sprawdzenie i działania korygujące
a) producent musi podjąć wszystkie 
działania konieczne do zapewnienia, że 
PWE zostanie wyprodukowany zgodnie ze 
specyfikacjami projektu oraz z 
wymaganiami środka wykonawczego, który 
ma do niego zastosowanie; 
b) producent ustanowi i będzie stosował 
procedury w celu badania i obsługi 
niezgodności, a także wdrażania zmian w 
udokumentowanych procedurach 
wynikających z działań korygujących; 
c) producent będzie wykonywał co najmniej 
co trzy lata pełny wewnętrzny audyt 
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systemu zarządzania z uwzględnieniem jego 
elementów środowiskowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 74 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 120
ZAŁĄCZNIK V PKT 1

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
której producent spełniający zobowiązania 
zawarte w sekcji 2 niniejszego załącznika 
zapewnia i oświadcza, że PWE spełnia 
wymagania odpowiedniego środka 
wykonawczego. Deklaracja zgodności może 
obejmować jeden lub więcej produktów oraz 
musi być przechowywana przez producenta. 

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w 
której producent spełniający zobowiązania 
zawarte w sekcji 2 niniejszego załącznika 
zapewnia i oświadcza, że PWE spełnia 
wymagania odpowiedniego środka 
wykonawczego. Deklaracja zgodności może 
obejmować jeden lub więcej produktów oraz 
musi być dostępny dla producenta we 
Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem umożliwienia władzom nadzorującym rynek monitorowania skuteczności rynkowej, należy 
im umożliwić kontrolowanie dokumentacji technicznej PWE, gdy jest to istotne dla oceny 
zgodności produktu. Aby zapewnić, że dokumentacja taka będzie szybko dostępna na żądanie 
władz nadzorujących rynek, dokumentacja taka powinna być dostępna producentowi we 
Wspólnocie. W rezultacie producent (w rozumieniu niniejszej dyrektywy) musi posiadać 
dokumentację z chwilą wprowadzania produktu na rynek. Będzie to czynnik powstrzymujący 
zachowania dobrowolne.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 121
ZAŁĄCZNIK VII PKT 3

3. Parametry ekoprojektu, o których mowa 
w załączniku I część 1, dla których nie są 
konieczne żadne wymagania dotyczące 
ekoprojektu. 

skreślono
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Or. en

Uzasadnienie

Nowo wprowadzony ustęp 3 jest nieodpowiedni, ponieważ wprowadza koncepcję środka 
wykonawczego, stwierdzając, że nie są konieczne żadne wymagania eko-projektu. Przyniesie to 
efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ będzie zachęcać przedsiębiorstwa branżowe do 
nieulepszania sprawności swoich produktów z powodu takiego „braku wymagań”. Będzie to 
także utrudniać innowacje, a ponadto w dokumentach prawnych stwierdzanie, że nie wymagane 
są żadne działania jest bardzo nietypowe. Stworzyłoby to także skuteczne ograniczenie dla 
wprowadzania krajowych wymagań w tym zakresie, pomimo faktu, iż nie są one regulowane na 
szczeblu UE.  

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 122
ZAŁĄCZNIK VII PKT 5

5. Normy pomiarów i/lub metody pomiarów 
do wykorzystania; jeżeli dostępne, 
stosowane będą zharmonizowane normy, 
których numery referencyjne zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5. Normy pomiarów i/lub metody pomiarów 
do wykorzystania; jeżeli dostępne, 
stosowane będą zharmonizowane normy 
dotyczące pomiarów, których numery 
referencyjne zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane normy mają na ogół charakter dobrowolny (patrz podpunkt uzasadnienia 24, 
art. 2 ust. 26 i Załączniki IV i V). Z kolei normy pomiarowe powinny być obowiązkowe celem 
zapewnienia wyrównanych szans i umożliwienia porównania pomiarów pomiędzy 
poszczególnymi PWE objętymi środkiem wykonawczym.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 123
ZAŁĄCZNIK VII PKT 6

6. Szczegóły oceny zgodności na podstawie 
decyzji 93/465/EWG:

6. Szczegóły oceny zgodności na podstawie 
decyzji 93/465/EWG:

- jeżeli moduł (moduły) do zastosowania 
jest (są) inne niż Moduł A; czynniki 
prowadzące do wyboru tej określonej
procedury, 

- czynniki prowadzące do wyboru procedury 
oceny zgodności; należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:
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a) istniejące krajowe lub europejskie 
prawodawstwo środowiskowe i/lub 
dotyczące bezpieczeństwa dla rozpatrywanej 
grupy produktów wymagającej testowania 
przez stronę trzecią
b) niedostateczne samodzielnie składane 
deklaracje zgodności lub zastosowanie ŚSZ 
zgodnością w dziedzinie eko-projektu
c) wielkość lub pilność wpływu 
środowiskowego lub wymaganych ulepszeń

- jeżeli mają one zastosowanie, kryteria 
zatwierdzenia i/lub certyfikacji osób 
trzecich.

- jeżeli mają one zastosowanie, kryteria 
zatwierdzenia i/lub certyfikacji osób 
trzecich.

Jeżeli inne moduły zostały ustanowione w 
innych wymaganiach dotyczących 
oznakowania CE dla tego samego PWE, 
moduł zdefiniowany w środku 
wykonawczym będzie nadrzędny w 
stosunku do danego wymagania; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawrzeć jasną definicję określającą pewne kryteria dotyczące czasu zastosowania 
poszczególnych modułów. 

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 124
ZAŁĄCZNIK VII PKT 7 A (nowy)

7a. ewentualne eko-oznakowania inne niż 
oznakowania wspólnotowe, o których mowa 
w art. 8 ust. 4 dla celów założenia 
zgodności; w przypadku których uważa się, 
że spełniają warunki równoważne z eko-
oznakowaniem wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania otwartego i przejrzystego procesu na rzecz właściwego nadzoru nad 
rynkiem.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 125
ZAŁĄCZNIK VII PKT 7 A (nowy)

7a. ewentualne eko-oznakowania inne niż 
oznakowania wspólnotowe, o których mowa 
w art. 8 ust. 4 dla celów założenia 
zgodności; w przypadku których uważa się, 
że spełniają warunki równoważne z eko-
oznakowaniem wspólnotowym

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie otwartego i przejrzystego procesu na rzecz właściwego nadzoru 
rynku.
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