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Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 25
NASLOV

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki 
rabijo energijo, in o spremembi Direktive 
Sveta 92/42/EGS in Direktiv 96/57/ES 
in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta

(Ne vpliva na angleško verzijo.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne vpliva na angleško verzijo.)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 26
NAVEDBA 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Predlog na podlagi člena 95 tvega omejitev nacionalnih okoljskih/energijskih potreb, ki želijo 
preseči potrebe EU. To je posebno pomembno za nevarne snovi ter regionalni pomen 
vprašanj, kot so učinkovitost vode ali kvote zmanjšanja toplogrednih plinov v skladu z 
obveznostmi iz Kjotskega protokola. Ob tem je splošno znano, da nacionalne pobude 
spodbudijo nadaljnje ukrepanje EU in ta bistven nosilec politike ne bi smel biti ogrožen. So še 
drugi primeri politike do izdelkov na podlagi člena 175, kot je Direktiva 1999/32 o vsebnosti 
žvepla v tekočih gorivih, ki usklajuje zahteve v zvezi z vsebnostjo žvepla v gorivih, vendar 
državam članicam dopušča svobodo, da določijo strožje zahteve, če tako želijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 27
NAVEDBA 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 95 in 
člena 175 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Osnovni namen Direktive je visoka raven varnosti zdravja in okolja, spodbujanje manjše 
porabe virov ter spodbujanje varstva energije z učinkovitostjo na strani povpraševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 28
UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

(1a) Cilji šestega okoljskega akcijskega 
programa Skupnosti se bodo uresničevali s 
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spodbujanjem okoljsko sprejemljivih in 
trajnostnih izdelkov ter s pripravljanjem 
operativnih ukrepov za spodbujanje 
preprečevanja odpadkov, npr. spodbujanje 
trajnosti, ponovne uporabe in predelave ter 
postopno odpravljanje nekaterih snovi in 
materialov z ukrepi v zvezi s posameznimi 
izdelki.

Or. en

Obrazložitev

Cilji te direktive temeljijo na okoljski politiki Skupnosti in je treba zato nanje ustrezno 
opozoriti. To besedilo temelji na ciljih, določenih v šestem okoljskem akcijskem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 29
UVODNA IZJAVA 1 B (novo)

(1b) Šesti okoljski akcijski program 
Skupnosti povzroča obveznost ukrepanja za 
trajnostno upravljanje in uporabo naravnih 
virov z namenom zagotovitve, da poraba 
virov in z njimi povezani vplivi ne presežejo 
nosilne zmogljivosti okolja, ter ločitve 
gospodarske rasti in rabe virov. Te cilje je 
treba uresničevati ob upoštevanju načela 
življenjskega ciklusa, kot velja v integrirani 
politiki do izdelkov in v strategiji Skupnosti 
o ravnanju z odpadki s prednostnimi 
ukrepi, ki med drugim vključujejo 
spodbujanje ekstrakcijskih in proizvodnih 
metod in tehnik za spodbujanje ekološke 
učinkovitosti, ter s trajnostno uporabo 
surovin, energije, vode in drugih virov.

Or. en

Obrazložitev

Cilji te direktive temeljijo na okoljski politiki Skupnosti in je treba zato nanje ustrezno 
opozoriti. To besedilo temelji na ciljih, določenih v šestem okoljskem akcijskem programu. V 
sedanjem osnutku okvirne direktive manjka kakršno koli sklicevanje na obstoječe cilje varstva 
okolja in zdravja EU. Sklicevanje na šesti okoljski akcijski program ne zadostuje. Določanje 
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političnih ciljev za proizvodnjo izdelkov, ki rabijo energijo, zahteva jasno in natančno 
sklicevanje na politične ambicije, ker bo treba veliko odločitev sprejeti v komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 30
UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

(1a) Cilji šestega okoljskega akcijskega 
programa Skupnosti se bodo uresničevali 
ob upoštevanju načela življenjskega 
ciklusa, kot velja v integrirani politiki do 
izdelkov in v strategiji Skupnosti o 
ravnanju z odpadki, med drugim, s 
spodbujanjem okoljsko sprejemljivih in 
trajnostno zasnovanih izdelkov, ter s 
pripravljanjem operativnih ukrepov za 
spodbujanje preprečevanja odpadkov, npr. 
spodbujanje roka trajnosti, ponovne 
uporabe in recikliranja, ter postopnim 
odpravljanjem nekaterih snovi in 
materialov z ukrepi v zvezi s posameznimi 
izdelki.

Or. en

Obrazložitev

Cilji te direktive temeljijo na okoljski politiki Skupnosti in je treba zato nanje ustrezno 
opozoriti. To besedilo temelji na ciljih, določenih v šestem okoljskem akcijskem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 31
UVODNA IZJAVA 1 B (novo)

(1b) Šesti okoljski akcijski program 
Skupnosti povzroča obveznost ukrepanja za 
trajnostno upravljanje in uporabo naravnih 
virov z namenom zagotovitve, da poraba 
virov in z njimi povezani vplivi, ne presežejo 
nosilne zmogljivosti okolja, ter ločitve 
gospodarske rasti in rabe virov. Te cilje je 
treba uresničevati ob upoštevanju načela 
življenjskega ciklusa, kot velja v integrirani 
politiki do izdelkov in v strategiji Skupnosti 
o ravnanju z odpadki s prednostnimi 
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ukrepi, ki med drugim vključujejo 
spodbujanje ekstrakcijskih in proizvodnih
metod in tehnik za spodbujanje ekološke 
učinkovitosti, ter s trajnostno uporabo 
surovin, energije, vode in drugih virov.

Or. en

Obrazložitev

Cilji te direktive temeljijo na okoljski politiki Skupnosti in je treba zato nanje ustrezno 
opozoriti. To besedilo temelji na ciljih, določenih v šestem okoljskem akcijskem programu. V 
sedanjem osnutku okvirne direktive manjka kakršno koli sklicevanje na obstoječe cilje varstva 
okolja in zdravja EU. Sklicevanje na šesti okoljski akcijski program ne zadostuje. Določanje 
političnih ciljev za proizvodnjo IRE, zahteva jasno in natančno sklicevanje na politične 
ambicije, ker bo treba veliko odločitev sprejeti v komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 32
UVODNA IZJAVA 12

(12) Za potrebno in utemeljeno se utegne 
izkazati vzpostavitev posebnih, količinsko 
opredeljenih zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo nekaterih izdelkov ali njihovih 
okoljskih vidikov, če hočemo njihove 
okoljske vplive zmanjšati na najmanjšo 
možno mero. Zaradi nujnosti prispevanja k 
doseganju zavez v okviru Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) in brez poseganja v integriran
pristop, ki ga spodbuja ta direktiva, bi bilo 
treba dati določeno prednost tistim ukrepom, 
s katerimi bi lahko občutno in z majhnimi 
stroški zmanjšali emisije toplogrednih 
plinov. Takšni ukrepi lahko prispevajo tudi k 
trajnostni rabi virov in k uresničitvi 
desetletnega programskega okvira o 
trajnostni proizvodnji in porabi, o katerem 
so se dogovorili na Svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju v Johhanesburgu 
septembra 2002.

(12) Za potrebno in utemeljeno se utegne 
izkazati vzpostavitev posebnih, količinsko 
opredeljenih zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo nekaterih izdelkov ali njihovih 
okoljskih vidikov, če hočemo njihove 
okoljske vplive zmanjšati na najmanjšo 
možno mero. Zaradi nujnosti prispevanja k 
doseganju zavez v okviru Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) in brez poseganja v integriran 
pristop, ki ga spodbuja ta direktiva, bi bilo 
treba dati določeno prednost tistim ukrepom, 
s katerimi bi lahko občutno in z majhnimi 
stroški zmanjšali emisije toplogrednih 
plinov. Takšni ukrepi lahko prispevajo tudi k 
trajnostni rabi virov in k uresničitvi 
desetletnega programskega okvira o 
trajnostni proizvodnji in porabi, o katerem 
so se dogovorili na Svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju v Johhanesburgu 
septembra 2002.

Zato je treba priznati možne ugodnosti za 
okolje, ki jih zagotovi – ne le na področju 
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IRE, – spreminjanje izdelkov v storitve. 
Treba je raziskati ukrepe, ki bi poslovno 
skupnost spodbudili k prizadevanju za 
spremembo v tej smeri.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja energije in materialov se lahko znatno zmanjša na veliko proizvodnih področjih, 
če bi se potrošniški izdelki spremenili v storitve. Za to je veliko primerov, na primer zakup 
televizijskih storitev ali storitev pranja namesto nakupa televizijskega sprejemnika in/ali 
pralnega stroja, ali pa se telefonska tajnica nadomesti s ustreznimi storitvami itd. Z ureditvijo 
takšnih storitev se spodbudi dematerializacija in so proizvajalci spodbujeni, da ustvarijo 
energetsko učinkovite izdelke, ki jih je lahko ohranjati in izboljševati daljše obdobje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 33
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Zmanjševanje porabe energije je 
pomemben instrument evropske okoljske 
politike, kot je določeno na primer v EPPS 
po posvetovanju z vsemi ustreznimi 
interesnimi skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb 18 in 80 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 34
UVODNA IZJAVA 13

(13) Raven zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo je običajno treba določiti na podlagi 
tehnične, gospodarske in okoljske analize. 
Prožnost metode za ugotavljanje ravni 
zahtev lahko olajša hitro izboljšanje okoljske 
učinkovitosti. Pri tem se je treba posvetovati 
z zainteresiranimi vpletenimi stranmi, ki 

(13) Raven zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo je običajno treba določiti na podlagi 
tehnične, gospodarske in okoljske analize. 
Prožnost metode za ugotavljanje ravni 
zahtev lahko olajša hitro izboljšanje okoljske
učinkovitosti. Pri tem se je treba posvetovati 
z zainteresiranimi vpletenimi stranmi, ki 
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morajo aktivno sodelovati pri tej analizi. 
Predpisovanje obveznih ukrepov zahteva 
primerno posvetovanje z vpletenimi stranmi. 
Takšno posvetovanje lahko poudari potrebo 
po postopnem uvajanju ali po prehodnih 
ukrepih. Uvajanje vmesnih ciljev poveča 
predvidljivost politike, dopušča prilagajanje 
razvojnih ciklusov izdelka in zainteresiranim 
olajšuje dolgoročno načrtovanje.

morajo aktivno sodelovati pri tej analizi. 
Predpisovanje obveznih ukrepov zahteva 
primerno posvetovanje z vpletenimi stranmi. 
Takšno posvetovanje lahko poudari potrebo 
po postopnem uvajanju ali po prehodnih 
ukrepih. Uvajanje vmesnih ciljev poveča 
predvidljivost politike, dopušča prilagajanje 
razvojnih ciklusov izdelka in zainteresiranim 
olajšuje dolgoročno načrtovanje.

Med analizo je treba uporabiti mednarodno 
primerjalno analizo (posebno med analizo 
stroškov v življenjskem ciklu) in pri 
določanju zahtev.
Pri določanju metod za ugotavljanje ravni 
zahtev, mora biti „načrtovanje storitev“ 
(funkcionalno in sistemsko razmišljanje) v 
primerjavi z „načrtovanjem izdelkov“ del 
primerjalne analize.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja energije in materialov se lahko znatno zmanjša na veliko proizvodnih področjih, 
če bi se potrošniški izdelki spremenili v storitve. Za to je veliko primerov, kot na primer zakup 
televizijskih storitev ali storitev pranja namesto nakupa televizijskega sprejemnika in/ali 
pralnega stroja, ali pa se telefonska tajnica nadomesti s ustreznimi storitvami itd. Z ureditvijo 
takšnih storitev se spodbudi dematerializacija in so proizvajalci spodbujeni, da ustvarijo 
energetsko učinkovite izdelke, ki jih je lahko ohranjati in izboljševati daljše obdobje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 13 A (novo)

(13a) Države, kot je Japonska, so 
vzpostavile ambiciozne metode za določanje 
zahtev po energetski učinkovitosti za 
okoljsko primerno zasnovo. Da se v 
prihodnje zagotovi konkurenčnost 
evropskih proizvajalcev, mora Komisija 
take pobude pozorno preučiti, ko določa 
posebne zahteve v skladu s posameznimi 
izvedbenimi ukrepi.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 21, ponovno vložen na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 13 A (novo)

(13a) Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje ohranjanja ali uvajanja, v 
skladu s Pogodbo, strožjih zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo IRE, da se
doseže visoka raven zaščite okolja, zdravja 
ter zanesljiva oskrba z energijo. Direktiva 
98/34/ES velja za vsak takšen nacionalen 
ukrep.
Če države članice ohranjajo ali uvedejo 
strožje zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo IRE, si je treba prizadevati za 
zagotovitev, da take zahteve niso v 
nasprotju z zahtevami za okoljsko primerno 
zasnovo na ravni EU.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predloga spremembe 61, ki ga je sprejel Evropski parlament na prvi obravnavi, 
uvodne izjave 20 Skupnega stališča in predloga spremembe 17, ki ga je vlagala Riesova. 
Najpomembnejši cilj direktive je varstvo okolja. Zato je treba državam članicam dati 
priložnost, da dopolnijo zahteve te direktive glede na posebne prevladujoče okoliščine (npr. 
spremembe podnebja, zahteve Kjotskega protokola, posebne ekološke okoliščine). Primeri 
Direktiv, v katerih je bil člen 95 dopolnjen s strožjimi nacionalnimi določbami so: Direktive 
90/314, 93/13, 01/95 in 94/62.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 14

(14) Prednost bi morale imeti alternativne
rešitve, na primer samoreguliranje v 

(14) Treba je upoštevati alternativne
rešitve, na primer samoreguliranje v 
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industriji, če bi cilje politike s takimi ukrepi 
lahko dosegli hitreje ali ceneje kot z 
obveznimi ukrepi. Zakonodajne ukrepe bi
potrebovali tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

industriji, če bi cilje politike s takimi ukrepi 
lahko dosegli hitreje ali ceneje kot z 
obveznimi ukrepi. Za obstoječe ali 
predlagano samoreguliranje mora veljati 
enaka neodvisna analiza, podroben pregled 
interesnih skupin in spremljanje kot za 
izvedbene ukrepe. Zakonodajni ukrepi so 
potrebni tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 22 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 14

(14) Prednost bi morale imeti alternativne 
rešitve, na primer samoreguliranje v 
industriji, če bi cilje politike s takimi ukrepi 
lahko dosegli hitreje ali ceneje kot z 
obveznimi ukrepi. Zakonodajne ukrepe bi 
potrebovali tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

(14) Treba je upoštevati alternativne rešitve, 
na primer samoreguliranje v industriji, če bi 
cilje politike s takimi ukrepi lahko dosegli 
hitreje ali ceneje kot z obveznimi ukrepi. Za 
obstoječe ali predlagano samoreguliranje 
mora veljati enaka neodvisna analiza, 
podroben pregled interesnih skupin in 
spremljanje kot za izvedbene ukrepe.
Zakonodajni ukrepi so potrebni tam, kjer se 
tržne sile ne bi razvijale v pravo smer ali s 
sprejemljivo hitrostjo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 14

(14) Prednost bi morale imeti alternativne
rešitve, na primer samoreguliranje v 
industriji, če bi cilje politike s takimi ukrepi 
lahko dosegli hitreje ali ceneje kot z 
obveznimi ukrepi. Zakonodajne ukrepe bi

(14) Treba je upoštevati alternativne
rešitve, na primer samoreguliranje v 
industriji, če bi cilje politike s takimi ukrepi 
lahko dosegli hitreje ali ceneje kot z 
obveznimi ukrepi. Za obstoječe ali 
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potrebovali tam, kjer se tržne sile ne bi 
razvijale v pravo smer ali s sprejemljivo 
hitrostjo.

predlagano samoreguliranje mora veljati 
enaka neodvisna analiza, podroben pregled 
interesnih skupin in spremljanje kot za 
izvedbene ukrepe. Zakonodajni ukrepi so 
potrebni tam, kjer se tržne sile ne bi razvijale 
v pravo smer ali s sprejemljivo hitrostjo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 15

(15) Samoreguliranje, vključno s 
prostovoljnimi sporazumi, ki predstavljajo 
enostranske obveze industrije, lahko 
zagotovi hiter napredek zaradi hitrega in 
stroškovno učinkovitega izvajanja ter 
omogoča prožno in ustrezno prilagajanje 
tehnološkim možnostim in občutljivosti 
trga.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 20

(20) Pri pripravi izvedbenih ukrepov bi 
morala Komisija primerno upoštevati 
obstoječo nacionalno okoljsko zakonodajo, 
zlasti o strupenih snoveh, za katero so 
države članice naznanile, da bi jo po 
njihovem mnenju morale ohraniti, ne da bi 
se zmanjšala obstoječa in upravičena raven 
varstva v državah članicah.

(20) Pri pripravi izvedbenih ukrepov bi 
morala Komisija primerno upoštevati 
obstoječo nacionalno okoljsko zakonodajo, 
zlasti o strupenih snoveh.

Or. en
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Obrazložitev

Člen 95(4)–(9) Pogodbe ES predvideva pogoje za ohranjanje ali uvajanje strožje nacionalne 
zakonodaje. Sekundarna zakonodaja ne more prevladati nad primarno zakonodajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 25

(25) Ena izmed glavnih vlog harmoniziranih 
standardov bi morala biti pomoč 
proizvajalcem pri uporabi izvedbenih 
ukrepov, sprejetih na podlagi te direktive. 
Takšni standardi bi lahko bili odločilni pri 
določanju merilnih in preskusnih metod. V 
primeru splošnih zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo bi lahko harmonizirani 
standardi znatno pomagali proizvajalcem 
pri določanju okoljskega profila njihovega 
izdelka v skladu z zahtevami ustreznega 
izvedbenega ukrepa. Ti standardi bi morali 
jasno opredeljevati razmerje med njihovimi 
določili in obravnavanimi zahtevami. 
Namen harmoniziranih standardov ne bi 
smel biti postavljanje omejitev za okoljske 
vidike.

(25) Ena izmed glavnih vlog harmoniziranih 
standardov bi morala biti pomoč 
proizvajalcem pri uporabi izvedbenih 
ukrepov, sprejetih na podlagi te direktive. 
Takšni standardi bi lahko bili odločilni pri 
določanju merilnih in preskusnih metod. V 
primeru splošnih zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo se morajo harmonizirani 
standardi uporabljati le tam, kjer so bila 
postavljena merila. Ti standardi bi morali 
jasno opredeljevati razmerje med njihovimi 
določili in obravnavanimi zahtevami. 
Harmonizirani standardi se ne smejo 
uporabiti za določanje ali spreminjanje 
ravni okoljske uspešnosti ali ravni 
ambicioznosti zahtev za okoljske vidike (na 
primer z določanjem mejnih vrednosti).

Or. en

Obrazložitev

Ne sme se pričakovati ali dovoliti, da bi harmonizirani standardi odločali ali spreminjali 
raven okoljskega prizadevanja/uspešnosti, kar je namen zahtev, določenih v izvedbenem 
ukrepu. Ob tem okoljske uspešnosti ne določajo le mejne vrednosti. Področje je širše. 
Poseganje v določanje standardov za morebitno raven okoljske uspešnosti zahteve, 
opredeljene v izvedbenem ukrepu, je lahko tudi izbor posebnega merilnega pristopa.

Pred

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 28 A (novo)

(28a) Določbe iz člena 35(2), prva in druga 
alinea, Pogodbe o Ustavi za Evropo morajo 
veljati za to direktivo po začetku veljavnosti. 
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Po začetku veljavnosti Ustavne pogodbe 
začne veljati izvedbeni ukrep, kot je 
predvideno, razen če ga Evropski 
parlament v posebnem roku z večino 
poslancev zavrne.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovan predlog spremembe EP 30. To je povezano z revidiranim predlogom za, ki 
rabijo energijo, iz člena 19 in je pomembno za oblikovanje mehanizma „preklica“, da se 
nadzoruje prenos uredbe iz klasičnega zakonodajnega postopka soodločanja na komitološke 
postopke Komisije. Člen 35(2) razlaga: „– Evropski parlament ali Svet ministrov se lahko 
odloči za razveljavitev prenosa; – prenesena uredba lahko začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet ministrov temu nista nasprotovala v obdobju, ki ga določa evropsko pravo 
ali okvirna zakonodaja.“ 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 28 A (novo)

(28a) Določbe iz člena 35(2), prva in druga 
alinea, Pogodbe o Ustavi za Evropo morajo 
veljati za to direktivo po začetku veljavnosti. 
Po začetku veljavnosti Ustavne pogodbe 
začne veljati izvedbeni ukrep, kot je 
predvideno, razen če ga Evropski 
parlament v posebnem roku z večino 
poslancev zavrne.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovan predlog spremembe 30. To je povezano z revidiranim predlogom za izdelke, ki 
rabijo energijo, iz člena 19 in je pomembno za oblikovanje mehanizma „preklica“, da bi 
nadzorovali prenos uredbe iz klasičnega zakonodajnega postopka soodločanja na 
komitološke postopke Komisije. Člen 35(2) razlaga: „– Evropski parlament ali Svet ministrov 
se lahko odloči za razveljavitev prenosa; – prenesena uredba lahko začne veljati le, če 
Evropski parlament ali Svet ministrov temu nista nasprotovala v obdobju, ki ga določa 
evropsko pravo ali okvirna zakonodaja.“ 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 45
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Ta direktiva vzpostavlja okvir za 
določanje zahtev Skupnosti za okoljsko 
primerno zasnovo, ki rabijo energijo, da bi 
se zagotovil prost pretok teh izdelkov na 
notranjem trgu.

1. Ta direktiva vzpostavlja okvir za 
določanje zahtev Skupnosti za okoljsko 
primerno zasnovo, ki rabijo energijo, s 
prednostjo izboljšanja energetske 
učinkovitosti, da bi se zagotovil prost pretok 
teh izdelkov na notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 31 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 46
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo 
skladnost s to direktivo glede dajanja 
izdelkov v promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za skladnost IRE, s 
to direktivo glede dajanja izdelka v promet 
pod svojim lastnim imenom ali blagovno 
znamko ali za svojo lastno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Izvirna opredelitev proizvajalca, ki jo je predlagala Komisija, in je Parlament ni spreminjal. 
V kombinaciji z opredelitvijo „uvoznika“, ki jo je sprejel Parlament na prvi obravnavi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 47
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo 
skladnost s to direktivo glede dajanja 
izdelkov v promet in/ali dajanja v uporabo 
pod proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje in 
proizvodnjo IRE, za katere velja ta 
direktiva glede dajanja izdelkov v promet 
Skupnosti in/ali dajanja izdelkov v uporabo 
pod svojim lastnim imenom ali blagovno 
znamko ali za svojo lastno uporabo. Če 
proizvajalca, v skladu z opredelitvijo v 
prvem stavku, ali pooblaščenega 
predstavnika v Skupnosti ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet Skupnosti
in/ali v uporabo IRE, za katere velja ta 
direktiva;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev„proizvajalca“ je nepopolna in bi lahko povzročila zlorabe. Ta 
opredelitev zagotavlja, da ima organ za tržni nadzor vedno kontaktno točko znotraj Skupnosti, 
ki je odgovorna za usklajenost izdelkov, ki rabijo energijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Eija-Riitta Korhola in Martin Callanan

Predlog spremembe 48
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva in je odgovoren za njihovo
skladnost s to direktivo glede dajanja 
izdelkov v promet in/ali v uporabo pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje IRE, 
in njihovo skladnost s to direktivo glede 
dajanja izdelkov v promet in/ali v uporabo 
pod proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca v Skupnosti, v 
skladu z opredelitvijo v prvem stavku, ali 
pooblaščenega predstavnika ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva; 
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Or. en

Obrazložitev

V današnji strukturi industrijskega sveta so načrtovanje izdelka, proizvodnja in dajanje 
izdelka na trg postopki, ki jih lahko izvajajo različni gospodarski udeleženci. Pod takimi 
pogoji in s sedanjo opredelitvijo proizvajalca bi bilo težko določiti „pravno odgovorno 
stranko“ v skladu z zahtevami prihodnjih izvedbenih ukrepov. Ker je načrtovanje izdelka 
glavni cilj te direktive, se je treba osredotočiti bolj na fazo načrtovanja proizvodnje ter na 
tiste stranke, ki so odgovorne za načrtovanje izdelka. Tako je treba opredelitev proizvajalca 
spremeniti, da bo jasno združevala odgovornost za načrtovanje in dajanje izdelka na trg.

S tem predlogom spremembe se pojasni opredelitev proizvajalcev v Skupnem stališču in 
izdelujejo ideje predlogov sprememb Parlamenta, vloženih na prvi obravnavi, ki uvajajo 
opredelitev uvoznika in njegovih odgovornosti.

Pomembnost tega predloga spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogi sprememb za 
člen 7, del 3, ki pojasnjuje obveznosti proizvajalca, ko je IRE, načrtovan zunaj organizacije 
proizvajalca. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata  Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 49
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo 
skladnost s to direktivo glede dajanja v 
promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca.  Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje IRE 
in njegovo skladnost s to direktivo glede 
dajanja v promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca v Skupnosti, v 
skladu z opredelitvijo v prvem stavku, ali 
pooblaščenega predstavnika ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni opredelitev proizvajalcev Skupnem stališču in 
izdelujejo ideje predlogov spremembe Parlamenta, vloženih na prvi obravnavi, ki uvajajo 
opredelitev uvoznika in njegovih odgovornosti.
Pomembnost tega predloga spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogi sprememb za 
člen 7, del 3, ki pojasnjuje obveznosti proizvajalca, ko je izdelek, ki rabi energijo, načrtovan 
zunaj organizacije proizvajalca.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 50
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo
skladnost s to direktivo glede dajanja v 
promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca.  Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje in 
proizvajanje IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo 
skladnost s to direktivo glede dajanja v 
skupni promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, in 
pooblaščenega predstavnika v Skupnosti ni
mogoče določiti, je proizvajalec vsaka 
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uporabo IRE, za katere velja ta direktiva; fizična ali pravna oseba, ki daje v promet 
in/ali v uporabo IRE, za katere velja ta 
direktiva;

Or. sv

Obrazložitev

Sedanja opredelitev„proizvajalca“ je nepopolna in bi lahko povzročila zlorabe. Priročnik 
Komisije „Vodnik o izvajanju direktiv, ki temelji na Novem in globalnem pristopu“, določa 
opredelitev „proizvajalca“ ki se mora prav tako uporabljati v tej direktivi, da se zagotovi 
boljše nadzorovanje trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 51
ČLEN 2, TOČKA 6

6. 6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki proizvaja IRE, za katere 
velja ta direktiva, in je odgovorna za 
njihovo skladnost s to direktivo glede
dajanja v promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje in 
proizvajanje IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo 
skladnost s to direktivo glede dajanja v 
promet Skupnosti in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ali 
pooblaščenega predstavnika v Skupnosti ni 
mogoče določiti, je proizvajalec vsaka 
fizična ali pravna oseba, ki daje v promet 
Skupnosti in/ali v uporabo IRE, za katere 
velja ta direktiva;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev „proizvajalca“ je nepopolna in bi lahko povzročila zlorabe.
„Priročnik Komisije „Vodnik o izvajanju direktiv, ki temelji na Novem in globalnem 
pristopu“ določa opredelitev proizvajalca, ki se mora prav tako uporabljati za predloge 
izdelkov, ki porabljajo energijo, da se zagotovi ustrezen tržni nadzor. Ta opredelitev 
zagotavlja, da ima organ za tržni nadzor vedno kontaktno točko znotraj Skupnosti, ki je 
odgovorna za usklajenost izdelkov, ki rabijo energijo. Uskladitev opredelitve proizvajalca v 
predlogu IRE z opredelitvijo, ki jo ponuja zgoraj imenovani priročnik Komisije o izvajanju 
direktiv, bi zagotovila tudi usklajenost ostale zakonodaje, ki se že uporablja za tiste izdelke, ki 
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rabijo energijo, ki so morebitni cilji izvedbenega ukrepa.
Ta predlog spremembe izpolnjuje cilje stališča Evropskega parlamenta, ki so bili sprejeti na 
prvi obravnavi (glej predloge sprememb 36, 48(1)(a), 50 in 70 končnega poročila EP). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 52
ČLEN 2, TOČKA 6

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki proizvaja IRE, za katere velja ta 
direktiva, in je odgovorna za njihovo
skladnost s to direktivo glede dajanja v 
promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca, v skladu z 
opredelitvijo v prvem stavku, ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

6) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je odgovorna za načrtovanje IRE 
in njegovo skladnost s to direktivo glede 
dajanja v promet in/ali v uporabo, pod 
proizvajalčevim lastnim imenom ali 
blagovno znamko ali za lastno uporabo 
proizvajalca. Če proizvajalca v Skupnosti, v 
skladu z opredelitvijo v prvem stavku, ali 
pooblaščenega predstavnika ni mogoče 
določiti, je proizvajalec vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki daje v promet in/ali v 
uporabo IRE, za katere velja ta direktiva;

Or. en

Obrazložitev

V današnji strukturi industrijskega sveta so načrtovanje izdelka, proizvodnja in dajanje 
izdelka na trg postopki, ki jih lahko izvajajo različni gospodarski udeleženci. Pod takimi 
pogoji in s sedanjo opredelitvijo proizvajalca bi bilo težko določiti „pravno odgovorno 
stranko“ v skladu z zahtevami prihodnjih izvedbenih ukrepov. Ker je načrtovanje izdelka 
glavni cilj te direktive, se je treba osredotočiti bolj na fazo načrtovanja proizvodnje ter na 
tiste stranke, ki so odgovorne za načrtovanje izdelka. Tako je treba opredelitev proizvajalca 
spremeniti, da bo jasno združevala odgovornost za načrtovanje in dajanje izdelka na trg.

S tem predlogom spremembe se pojasni opredelitev proizvajalcev v Skupnem stališču in 
izdelujejo ideje predlogov sprememb Parlamenta, vloženih na prvi obravnavi, ki uvajajo 
opredelitev uvoznika in njegovih odgovornosti.

Pomembnost tega predloga spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogi sprememb člena 
7, del 3, ki pojasnjuje obveznosti proizvajalca, ko je izdelek, ki rabi energijo, načrtovan zunaj 
organizacije proizvajalca.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 53
ČLEN 2, TOČKA 6 A (novo)

6a) „uvoznik” je vsaka fizična ali pravna 
oseba s sedežem v Skupnosti, ki prvič daje v 
promet IRE, ko proizvajalec nima sedeža v 
Skupnosti in nima pooblaščenega 
predstavnika;

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se uvede to opredelitev in naslovijo zahteve uvoznika, da se tako izogne 
zlorabam v zvezi z IRE, izdelanimi v tretjih državah zunaj EU (tj. izdelki, dani v promet, ki se 
izognejo obveznostim okoljsko primerne zasnove, vpeljanim s to direktivo). V duhu novega 
pristopa mora biti uvoznik vedno v stanju, da organu za tržni nadzor zagotovi kopijo izjave 
CE o skladnosti in tehnično dokumentacijo izdelka.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 54
ČLEN 2, TOČKA 18 A (novo)

18a) „najmanjši stroški v življenjskem 
ciklusu“ so vsota nabavne cene in 
zmanjšanjih tekočih stroškov v realnem 
časovnem obdobju IRE;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 46 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 55
ČLEN 2, TOČKA 19 A (novo)

19a) „Preverjanje izdelkov v zvezi njihovo 
okoljsko primerno zasnovo“ pomeni, da se 
kot referenca uporabijo najboljši 
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razpoložljivi postopki1 glede na poseben 
okoljski vidik. Kjer je ustrezno, se uporabijo 
mednarodne reference (za določitev praga 
učinkovitosti in za uporabo podatkov), 
posebno v primeru energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 44 na prvi obravnavi – spremenjen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 56
ČLEN 2, TOČKA 19 A (novo)

(19a) „Preverjanje izdelkov v zvezi njihovo 
okoljsko primerno zasnovo“ pomeni, da se 
kot referenca uporabijo najboljši 
razpoložljivi postopki2 glede na poseben 
okoljski vidik. Kjer je ustrezno, se uporabijo 
mednarodne reference (za določitev praga 
učinkovitosti in za uporabo podatkov) –
posebno v primeru energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vloga predloga spremembe 44 EP za uvedbo definicije izraza „merilo“, ki se 
uporablja v delu 3 Priloge I in v delu 1 Priloge II.
• Da bi razjasnili opredelitev, je izraz „vrhunska okoljsko primerna zasnova“ zamenjal 

izraz „najboljši razpoložljivi postopki“ (kot so uporabljeni v direktivi CPNO). Izraz 
„vrhunska“ ima v različnih jezikih različne pomene (v angleščini pomeni najboljše 
izvajanje; v drugih jezikih lahko pomeni povprečno izvajanje). Najboljši razpoložljivi 
postopki (kot so uporabljeni v direktivi CPNO) se vedno uporabljajo „znotraj pogojev 
socialne in ekonomske izvedljivosti ali varnostnih zahtev“. 

• Primerjalna analiza najboljše mednarodne prakse in najboljši razpoložljivi postopki 
morajo biti jasno opredeljeni. Vpeljava mednarodne primerjalne analize ima dve 
posledici:

  
1 Kot je uporabljeno v direktivi CPNO.
2 Kot je uporabljeno v direktivi CPNO.
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a) zagotoviti, da so pragi učinkovitosti, določeni na ravni EU, vsaj tako ambiciozni kot pragi 
na mednarodni ravni in v drugih državah. 

b) zagotoviti, da so vrednosti in uporabljeni podatki za tehnično-ekonomsko analizo, ki se 
uporabi pri opredelitvi najmanjših stroškov v življenjskem ciklusu, verodostojni. Da bi 
zagotovili verodostojnost in zanesljivost podatkov, uporabljenih v tehnično-ekonomskih 
analizah na področju energetike v EU, se morajo Komisija in vključeni udeleženci 
zavedati ter upoštevati obstoječe mednarodne študije o učinkovitosti in stroških 
najboljših razpoložljivih postopkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 57
ČLEN 3

Dajanje v promet in/ali v uporabo Tržni nadzor
1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se IRE, za katere 
veljajo izvedbeni ukrepi, lahko dajo v 
promet in/ali v uporabo le, če so skladni s 
temi ukrepi in nosijo znak CE v skladu s 
členom 4.

1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se IRE, za katere 
veljajo izvedbeni ukrepi ali prostovoljni 
sporazumi iz člena 13a, lahko dajo v promet 
in/ali v uporabo le, če so skladni s temi 
ukrepi.

2. Države članice določijo organe, pristojne 
za tržni nadzor. Takšnim organom 
zagotovijo pristojnosti, potrebne za izvajanje 
ustreznih ukrepov, h katerim jih zavezuje ta 
direktiva. Države članice opredelijo naloge, 
pristojnosti in organizacijsko ureditev 
organov, ki so pristojni:

2. Države članice določijo organe, pristojne 
za uporabo te direktive. Takšnim organom 
zagotovijo, da imajo in izvajajo pristojnosti, 
potrebne za izvajanje ustreznih ukrepov, h 
katerim jih zavezuje ta direktiva. Države 
članice opredelijo naloge, pristojnosti in 
organizacijsko ureditev organov, ki so 
pristojni:

(i) za organiziranje ustreznih preverjanj 
skladnosti IRE v primernem obsegu in da 
zavežejo proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika, da umakne 
neskladne IRE iz prometa v skladu s 
členom 6;

(i) za organiziranje, tudi po tem, ko so bili 
IRE dani v promet, ustreznih preverjanj 
njihove skladnosti v primernem obsegu in da 
zavežejo proizvajalca ali uvoznika, da 
umakne neskladne izdelke iz prometa;

(ii) za pozivanje zadevnih strani k 
zagotavljanju vseh potrebnih podatkov, 
navedenih v izvedbenih ukrepih;

(ii) za pozivanje zadevnih strani k 
zagotavljanju vseh potrebnih podatkov, 
navedenih v izvedbenih ukrepih ali v 
prostovoljnih sporazumih;

(iii) za jemanje vzorcev izdelkov, na katerih 
izvedejo poskuse skladnosti;

(iii) za jemanje vzorcev izdelkov, na katerih 
izvedejo poskuse skladnosti;

3. Države članice obveščajo Komisijo o 3. Države članice obveščajo Komisijo, 
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rezultatih tržnega nadzora, Komisija pa 
takšne informacije po potrebi pošlje drugim 
državam članicam.

Komisija pa takšne informacije po potrebi 
pošlje drugim državam članicam.

4. Države članice zagotavljajo potrošnikom 
in drugim zainteresiranim stranem možnost, 
da oddajo pristojnim organom pripombe o 
skladnosti izdelkov.

4. Države članice zagotavljajo potrošnikom 
in drugim zainteresiranim stranem možnost, 
da oddajo pristojnim organom pritožbe o 
skladnosti izdelkov in o nadzoru. Države 
članice dejavno obveščajo potrošnike in 
druge zainteresirane stranke o postopkih, ki 
so vzpostavljeni za ta namen.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 47 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 58
ČLEN 5, ODSTAVEK 2

2. Države članice zaradi zahtev o okoljsko 
primerni zasnovi, v skladu s parametri 
okoljsko primerne zasnove iz dela 1 Priloge 
1, na svojem ozemlju, ne prepovedujejo, 
omejujejo ali ovirajo dajanja v promet 
in/ali v uporabo IRE, označenega z oznako 
CE v skladu s členom 4, za katerega 
veljaven izvedbeni ukrep določa, da ni 
potrebna nobena zahteva po okoljsko 
primerni zasnovi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov člen 5(2) je nezadosten, ker vnaša idejo izvedbenega ukrepa s predpostavko, da zahteve 
po okoljsko primerni zasnovi niso potrebne. To je kontraproduktivno, ker bo spodbudilo 
industrijo, da ne izboljša učinkovitosti izdelkov v zvezi s temi „nezahtevami“. Za inovacije je 
to ovira in zelo neobičajno je, da pravni dokumenti ne zahtevajo ocene delovanja. Prav tako 
bi prišlo do učinkovite omejitve uvajanja nacionalnih zahtev v zvezi z vidiki, čeprav niso 
zakonsko urejene na ravni EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 59
ČLEN 6, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Kjer nosi IRE, ki ne izpolnjuje vseh 
ustreznih zahtev iz izvedbenega ukrepa, 
oznako CE, zadevna država članica 
ustrezno ukrepa proti proizvajalcu ali 
njegovemu pooblaščenemu zastopniku, ki 
je dodal oznako CE, ali uvozniku, ki je dal 
IRE v promet v Skupnosti, in o tem obvesti 
Komisijo in ostale članice.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vlaga odstavek 6 iz izvirnega predloga, kot ga je na prvi obravnavi spremenil EP 
(predlog spremembe 50). Treba se je boriti proti goljufijam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 60
ČLEN 6, ODSTAVEK 6

6. Države članice in Komisija sprejmejo 
potrebne ukrepe, da zagotovijo zaupnost v 
zvezi z informacijami, pridobljenimi v tem 
postopku, kadar je to upravičeno.

6. Države članice in Komisija sprejmejo 
potrebne ukrepe, da zagotovijo zaupnost v 
zvezi z informacijami, pridobljenimi v tem 
postopku, kadar je to upravičeno.

Države članice in Komisija obvestijo 
javnost o potrjenih primerih 
neizpolnjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 50 na prvi obravnavi. Postopek imenovanja in osramotitve lahko pomaga 
v boju proti goljufijam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 61
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1
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2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

Postopek ocenjevanja skladnosti tudi 
zagotovi, da proizvajalci oddajo izjave o 
okoljski učinkovitosti ustreznim organom v 
skladu z zahtevami po okoljsko primerni 
zasnovi, ki so določeni v izvedbenem 
ukrepu. Podatki so osrednje obdelani in v 
uporabni obliki na voljo za javne in 
strokovne preglede.
Zato so standardni obrazci deklaracije za 
ustrezne elemente navedeni v izvedbenem 
ukrepu in določijo države članice organe, 
odgovorne za prejemanje podatkov, na 
nacionalni ravni in/ali ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja okrepitev funkcij izmenjave podatkov te direktive – ponovna vloga starega predloga 
spremembe EP 75 z nekaterimi izboljšavami iz predloga spremembe EP 55/76, ki velja za isto 
temo. Ta predlog spremembe uveljavlja Uvodno izjavo 22 Skupnega stališča Sveta –
„Olajšati bi morali izmenjavo informacij o okoljski učinkovitosti v življenjskem ciklusu in 
dosežkih zasnovnih rešitev. Zbiranje in razširjanje znanja, pridobljenega v okviru prizadevanj 
proizvajalcev za okoljsko primerno zasnovo je ena izmed ključnih koristi, ki jih prinaša ta 
direktiva“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 62
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
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upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana 
v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 
19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)1, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 
19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)2, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz 
Priloge V.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je obveznost posedovanja SUO (vključno s funkcijo oblikovanja) 
naslovljena neposredno na proizvajalca (ki je odgovoren tudi za oblikovanje izdelka). 
Zahtevati od oblikovalca IRE, da ima SUO, medtem ko so dejanske zahteve za učinkovitost 
izdelka, naštete v Prilogi V, naslovljene na proizvajalca, otežuje opredelitev pravno 
odgovornega subjekta, ki dopušča zlorabe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 63
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
  

1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
2 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
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določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu
93/465/EGS.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)1, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)2, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz 
Priloge V.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je obveznost posedovanja SUO (vključno s funkcijo oblikovanja) 
naslovljena neposredno na proizvajalca (ki je odgovoren tudi za oblikovanje izdelka). 
Zahtevati od oblikovalca IRE, da ima SUO, medtem ko so dejanske zahteve za učinkovitost 
izdelka, naštete v Prilogi V, naslovljene na proizvajalca, otežuje opredelitev pravno 
odgovornega subjekta, ki dopušča zlorabe.

  
1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
2 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 64
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se 
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je, če je primerno, 
prepuščena izbira med notranjim nadzorom 
zasnove, kot je določeno v Prilogi IV, in 
sistemom upravljanja, kot je določeno v 
Prilogi V. Če je upravičen in sorazmeren s 
tveganjem, se postopek ocenjevanja 
skladnosti izbere med ustreznimi moduli, kot 
je opisano v Sklepu 93/465/EGS.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)1, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)2, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

Če je proizvajalec IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

Or. en

Obrazložitev

Sisteme upravljanja z okoljem (SUO) lahko uporabijo le proizvajalci, odgovorni za funkcijo 
zasnove. 

  
1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
2 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
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Uporaba sistemov upravljanja z okoljem (SUO) je ena od dveh metod za ocenjevanje 
skladnosti, predlaganih v tej direktivi. Da se zagotovi pravilna uporaba SUO in učinkovit 
tržni nadzor, je nujno zagotoviti, da so proizvajalci registrirani s SUO in da registracija 
vključuje funkcijo zasnove. 

Pomembno je, da je obveznost imeti SUO (vključno s funkcijo zasnove) naslovljena 
neposredno na proizvajalca (ki je odgovoren tudi za načrtovanje izdelka). Zahtevati od 
načrtovalca IRE, da ima SUO, medtem ko so dejanske zahteve za učinkovitost izdelka, naštete 
v Prilogi V, naslovljene na proizvajalca, opredeljuje pravno odgovoren subjekt, ki dopušča 
zlorabe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 65
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen, lahko postopek ocenjevanja 
skladnosti vključuje ES tipski preskus, ki ga 
izvede priglašeni organ in ki mu sledi 
ustrezen modul, opisan v Sklepu 
93/465/EGS.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)1, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 
tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije 
tako, da izpolnjuje zahteve, določene v delih 
2 in 3 Priloge IV, se predpostavlja, da 
sistem upravljanja te organizacije ustreza 
zahtevam iz Priloge V k tej direktivi. 

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove 

  
1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
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se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

tako, da izpolnjuje zahteve, določene v delih 
2 in 3 Priloge IV, in se izvaja v skladu s 
harmoniziranimi standardi, katerih sklicne 
številke so bile objavljene v Uradnem listu 
Evropske unije, se predpostavlja, da je ta 
sistem upravljanja v skladu z ustreznimi 
zahtevami iz Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb 51 in 75 EP, sprejetih na prvi obravnavi. 
Prvi del predloga spremembe omogoča uporabo modula B (ES tipski preskus) v primerih, v 
katerih je to utemeljeno v skladu s točko 6 Priloge 7. Sistem upravljanja (SUO), kot je opisan 
tu, ni zadosten instrument za zagotovitev, da izdelki izpolnjujejo zahteve ocenjevanja 
skladnosti. SUO ne zagotavlja izboljšanja okolja, ampak organiziran pristop k upravljanju z 
okoljem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 66
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen in sorazmeren s tveganjem, se
postopek ocenjevanja skladnosti izbere med 
ustreznimi moduli, kot je opisano v Sklepu 
93/465/EGS.

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
notranjim nadzorom zasnove, kot je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kot je določeno v Prilogi V. Če 
je upravičen, lahko postopek ocenjevanja 
skladnosti vključuje ES tipski preskus, ki ga 
izvede priglašeni organ in ki mu sledi 
ustrezen modul za proizvodno fazo, opisan 
v Sklepu 93/465/EGS.

2. Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS)1, in je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije, se 
predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 

2. Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 761/2001 z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in je funkcija 
zasnove (enaka tisti, določeni v delu 3 
Priloge V) vključena v obseg te registracije, 
se predpostavlja, da sistem upravljanja te 
organizacije ustreza zahtevam iz Priloge V k 

  
1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1.
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tej direktivi. tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in 
se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge 
V.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo okoljsko 
primerne zasnove (enaka tisti, določeni v 
delu 3 Priloge V) in se izvaja v skladu s 
harmoniziranimi standardi, katerih sklicne 
številke so bile objavljene v Uradnem listu 
Evropske unije, se predpostavlja, da je ta 
sistem upravljanja v skladu z ustreznimi 
zahtevami iz Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

1) Predlog spremembe pojasni možnost uporabe modula B (ES tipski preskus), ki bi bil 
kompromis med prvotnim namenom predloga spremembe 51 EP (odsotnost modula B) in 
Skupnim stališčem Sveta. Uporaba modula mora biti ustrezno utemeljena in določiti je 
treba posebna merila za vodenje „ustrezne utemeljitve“ (glej predlog spremembe Priloge 
VII spodaj). Novo besedilo se tudi izogne besedam „... in sorazmeren s tveganjem ...“, 
vključenim v KOM in v dokumentih Skupnega stališča Sveta, ki niso ustrezne, ker ne 
govorimo o varnosti, ampak o okolju.

2) SUO (EMAS ali drugi) niso ustrezen instrument za ocenjevanje skladnosti izdelkov. 
Določba, da registracija EMAS predpostavlja skladnost s Prilogo V, če „je funkcija 
zasnove vključena v obseg te registracije“, ni smiselna, ker ni jasen pomen te določbe. 
Funkcija zasnove ni opredeljena in se lahko razume na različne načine. Smiselno bi bilo 
le, če bi bile vse zahteve iz Priloge IV v zvezi z ocenjevanjem skladnosti IRE (notranji 
nadzor zasnove) vključene v SUO. Zato je treba namesto črtanja sklicevanj na Prilogo V 
in druge sisteme SUO od sprejetega sistema SUO zahtevati, da vključuje kritične elemente 
okoljsko primerne zasnove, kot je določeno v delu 3 Priloge V.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Eija-Riitta Korhola in Martin Callanan

Predlog spremembe 67
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
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izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še 10 let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še 10 let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ko je zasnova IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, izvedena zunaj 
proizvajalčeve organizacije, mora 
proizvajalec še vedno zagotoviti, da so 
izpolnjene zahteve veljavnega izvedbenega 
ukrepa in da ima na voljo tehnično 
dokumentacijo, ko se IRE da v promet.

Or. en

Obrazložitev

Ko je zasnova IRE izvedena znotraj proizvajalčeve organizacije, lahko proizvajalec nadzoruje 
proizvodnjo in razpoložljivost tehnične dokumentacije v Skupnosti, ki dokazuje skladnost IRE 
s pravnimi zahtevami, določenimi z izvedbenim ukrepom.
V primerih, ko je subjekt, ki dejansko zasnuje IRE, zunaj proizvajalčeve organizacije in nima 
sedeža v Skupnosti (torej ga ne obvezuje pravo Skupnosti), mora biti stranka, ki da izdelek v 
promet EU, odgovorna za zagotovitev, da je zasnova izdelka v skladu z ustreznim izvedbenim 
ukrepom. 

Ta predlog spremembe ponovno poudarja stališče, ki ga je prvotno zavzela Komisija in ki ga 
je Parlament podprl na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 68
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

Ko je zasnova IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, izvedena zunaj 
proizvajalčeve organizacije, mora 
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proizvajalec še vedno zagotoviti, da so 
izpolnjene zahteve veljavnega izvedbenega 
ukrepa in da ima na voljo tehnično 
dokumentacijo, ko se IRE da v promet.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice in so v Skupnosti na 
voljo proizvajalcu.

Or. en

Obrazložitev

V tistih primerih, ko je subjekt, ki dejansko zasnuje IRE, zunaj proizvajalčeve organizacije in 
ni ustanovljen v Skupnosti (torej ga ne obvezuje pravo Skupnosti), mora biti stranka, ki da 
izdelek v promet EU, odgovorna za zagotovitev, da je zasnova izdelka v skladu z ustreznim 
izvedbenim ukrepom. 
Ta predlog spremembe ponovno poudarja stališče, ki ga je prvotno zavzela Komisija in ki ga 
je Parlament podprl na prvi obravnavi. Za učinkovito spremljanje morajo biti dokumenti 
dostopni tudi v Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 69
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

Ko je zasnova IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi, izvedena zunaj 
proizvajalčeve organizacije, mora 
proizvajalec še vedno zagotoviti, da so 
izpolnjene zahteve veljavnega izvedbenega 
ukrepa in da ima na voljo tehnično 
dokumentacijo, ko se IRE da v promet.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice in so v Skupnosti na 
voljo proizvajalcu.

Or. en
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Obrazložitev

Ko je zasnova IRE izvedena znotraj proizvajalčeve organizacije, lahko proizvajalec nadzoruje 
proizvodnjo in razpoložljivost tehnične dokumentacije v Skupnosti, ki dokazuje skladnost IRE 
s pravnimi zahtevami, določenimi z izvedbenim ukrepom.
V primerih, ko je subjekt, ki dejansko zasnuje IRE, zunaj proizvajalčeve organizacije in nima 
sedeža v Skupnosti (torej ga ne obvezuje pravo Skupnosti), mora biti stranka, ki da izdelek v 
promet EU, odgovorna za zagotovitev, da je zasnova izdelka v skladu z ustreznim izvedbenim 
ukrepom. 
Ta predlog spremembe ponovno poudarja stališče, ki ga je prvotno zavzela Komisija in ki ga 
je Parlament podprl na prvi obravnavi.

Za učinkovit tržni nadzor, morajo imeti organi za tržni nadzor pri ocenjevanju skladnosti 
izdelka na voljo tehnično dokumentacijo IRE. Da se zagotovi takojšnja razpoložljivost takšne 
dokumentacije organom za tržni nadzor, mora biti dokumentacija na voljo proizvajalcem v 
Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 70
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice in so v Skupnosti na 
voljo proizvajalcu.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovit tržni nadzor, morajo imeti organi za tržni nadzor pri ocenjevanju skladnosti 
izdelka na voljo tehnično dokumentacijo IRE. Da se zagotovi takojšnja razpoložljivost takšne 
dokumentacije organom za tržni nadzor, mora biti dokumentacija na voljo proizvajalcem v 
Skupnosti. Proizvajalec (kot je določeno v direktivi) mora imeti zato pripravljeno, ko da 
izdelek na trg, dokumentacijo. To bo preprečilo zlorabe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 71
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

3. Potem, ko se IRE, za katerega veljajo 
izvedbeni ukrepi da v promet in/ali v 
uporabo, proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi 
z opravljeno oceno skladnosti in izdano 
izjavo o skladnosti, za potrebe inšpekcije 
držav članic, še deset let zatem, ko je bil 
izdelan zadnji od teh IRE.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Ustrezni dokumenti morajo biti na voljo v 
10 dneh po prejetju zahteve pristojnega 
organa države članice.

Kadar proizvajalec nima sedeža v 
Skupnosti in nima pooblaščenega 
zastopnika, je za zagotovitev, da je IRE, dan 
v pomet ali v uporabo, v skladu s to 
direktivo in veljavnim izvedbenim ukrepom, 
ali za, kjer je ustrezno, prenehanje kršenja 
Direktive, odgovoren uvoznik. Uvoznik 
mora tudi hraniti izjavo o skladnosti in 
tehnično dokumentacijo.

Or. en

Obrazložitev

Če proizvajalec, ali njegov pooblaščeni zastopnik, nima sedeža v Skupnosti, je nujno 
zagotoviti, da je trgovinsko podjetje, ki uvaža izdelek, prejelo ustrezno dokumentacijo od 
proizvajalca s sedežem v tretji državi, da bi zagotovili ustrezen tržni nadzor s strani 
nadzornih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 72
ČLEN 8, ODSTAVEK 4

4. Komisija lahko za namene predpostavke o 
skladnosti v smislu te direktive, v skladu s 
postopkom iz člena 15(2), odloči, da drugi 
znaki za okolje izpolnjujejo enakovredne 
pogoje, kot jih izpolnjuje znak Skupnosti za 

4. Komisija lahko za namene predpostavke o 
skladnosti v smislu te direktive, v skladu s 
postopkom iz člena 15(2) in po posvetu s 
Posvetovalnim forumom, odloči, da drugi 
znaki za okolje izpolnjujejo enakovredne 
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okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 
1980/2000. Predpostavlja se, da je IRE, 
kateremu je bil dodeljen takšen drugi znak 
za okolje, skladen z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi iz veljavnega izvedbenega 
ukrepa, v kolikor zadevni znak za okolje te 
zahteve izpolnjuje.

pogoje, kot jih izpolnjuje znak Skupnosti za 
okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 
1980/2000. Predpostavlja se, da je IRE, 
kateremu je bil dodeljen takšen drugi znak 
za okolje, skladen z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi iz veljavnega izvedbenega 
ukrepa, v kolikor zadevni znak za okolje te 
zahteve izpolnjuje.

Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije in je posebej omenjen v izvedbenem 
ukrepu.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev odprtega in preglednega postopka v pomoč ustreznemu tržnemu nadzoru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 73
ČLEN 8, ODSTAVEK 4

4. Komisija lahko za namene predpostavke o 
skladnosti v smislu te direktive, v skladu s 
postopkom iz člena 15(2), odloči, da drugi 
znaki za okolje izpolnjujejo enakovredne 
pogoje, kot jih izpolnjuje znak Skupnosti za 
okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 
1980/2000. Predpostavlja se, da je IRE, 
kateremu je bil dodeljen takšen drugi znak 
za okolje, skladen z zahtevami po okoljsko 
primerni zasnovi iz veljavnega izvedbenega 
ukrepa, v kolikor zadevni znak za okolje te 
zahteve izpolnjuje.

4. Komisija lahko za namene predpostavke o 
skladnosti v smislu te direktive, v skladu s 
postopkom iz člena 15(2), odloči, da drugi 
znaki za okolje izpolnjujejo enakovredne 
pogoje, kot jih izpolnjuje znak Skupnosti za 
okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 
1980/2000, če je vsak od teh drugih znakov 
sprejet po vsem ozemlju Evropske unije. 
Predpostavlja se, da je IRE, kateremu je bil 
dodeljen takšen drugi znak za okolje, 
skladen z zahtevami po okoljsko primerni 
zasnovi iz veljavnega izvedbenega ukrepa, v 
kolikor zadevni znak za okolje te zahteve 
izpolnjuje.

Or. fr

Obrazložitev

Namen je zagotoviti, da so znaki za okolje, razen znaka Skupnosti, ki lahko povzroči 
predpostavko o skladnosti, resnično veljavni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 74
ČLEN 9, ODSTAVEK 1

1. Države članice v največji možni meri
zagotavljajo sprejetje ustreznih ukrepov, ki 
omogočajo posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi na nacionalni ravni o postopku 
priprave in spremljanja harmoniziranih 
standardov.

1. Države članice zagotavljajo sprejetje 
ustreznih ukrepov, ki omogočajo 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi na 
nacionalni ravni o postopku priprave in 
spremljanja harmoniziranih standardov. To 
mora zajemati dejavno podporo in 
financiranje ustreznega sodelovanja 
interesnih skupin, še zlasti organizacij 
civilne družbe, na nacionalni in evropski 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Izvirni predlog spremembe 53 iz prve obravnave. Če se zagovarja široko zanašanje na 
standardizacijo, je treba zagotovila v zvezi z njenim uporabljanjem vzpostaviti s 
soodločanjem. Zato je treba obravnavati tri ključne stopnje:

1) razvoj mandata organa za standardizacijo (jasno in ustrezno mora kazati namene zahtev 
izvedbenega ukrepa),

2) zadostno vključevanje interesov civilne družbe v razprave o standardizaciji v razvoju 
standardov na ravni EU in nacionalni ravni,

3) postopek pregleda predloga standarda (osnutka standarda, preden ga objavi organizacija 
za standardizacijo IN preden je v Uradnem listu objavljen kot harmoniziran standard), ki 
vključuje interesne skupine (prek Posvetovalnega foruma) in vzpostavlja mehanizem, po 
katerem lahko Komisija od organa za standardizacijo zahteva, da na podlagi tega 
postopka spremeni posebne vidike predloga standarda,

4) možnost, da se države članice odzovejo, če menijo, da je standard neprimeren med objavo 
tega standarda ali po njem – obstoječa odstavka 9(2) in (3).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 75
ČLEN 9, ODSTAVEK 1

1. Države članice v največji možni meri 
zagotavljajo sprejetje ustreznih ukrepov, ki 
omogočajo posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi na nacionalni ravni o postopku 
priprave in spremljanja harmoniziranih 
standardov.

1. Države članice zagotavljajo sprejetje 
ustreznih ukrepov, ki omogočajo 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi na 
nacionalni ravni o postopku priprave in 
spremljanja harmoniziranih standardov. To 
mora zajemati dejavno podporo in 



AM\557898SL.doc 37/75 PE 353.671v02-00

SL

financiranje ustreznega sodelovanja 
interesnih skupin, še zlasti organizacij 
civilne družbe, na nacionalni in evropski 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Kljub ustvarjanju novih struktur za vključitev okoljskih zagovornikov na ravni EU ostaja v 
postopku standardizacije bolj pomembna raven, nacionalna raven, brez njihovega 
sodelovanja in sodelovanja drugih interesnih skupin, delno zaradi pomanjkanja financiranja 
nacionalnih organov za standardizacijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 76
ČLEN 9, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Harmonizirani standardi se ne 
uporabljajo za določanje ali spreminjanje 
ravni okoljske uspešnosti ali ravni 
ambicioznosti zahtev za okoljske vidike (na 
primer z določanjem mejnih vrednosti).

Or. en

Obrazložitev

Namen besedila uvodne izjave 25 Splošnega stališča Sveta bi moral biti zavezujoč v členu 9. 
Ne sme se pričakovati ali dovoliti, da bi harmonizirani standardi odločali o ravni okoljskega 
prizadevanja/okoljske uspešnosti ali jo spreminjali, kar je namen zahtev, določenih v 
izvedbenem ukrepu. Ob tem okoljske uspešnosti ne določajo le mejne vrednosti. Področje je 
širše. Poseganje določanja standardov v morebitno raven okoljske uspešnosti zahteve, 
opredeljene v izvedbenem ukrepu, je lahko na primer tudi izbor posebne merilne tehnologije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 77
ČLEN 9, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Vsak mandat za harmonizirane 
standarde, dodeljen organizaciji za 
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standardizacijo, je opredeljen po 
posvetovanju s Posvetovalnim forumom. 
Mnenje Posvetovalnega foruma se 
upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 78
ČLEN 9, ODSTAVEK 2 B (novo)

2b. Pred končnim sprejetjem standarda s 
strani organizacije za standardizacijo se 
Komisija posvetuje s Posvetovalnim 
forumom o osnutku.
To posvetovanje obravnava:
i) kakovost in trajnost predlaganega 
standarda za opredeljene okoljske namene,
ii) postopek sprejemanja odločitev znotraj 
organizacije za standardizacijo. Če 
Posvetovalni forum predlaga spremembe 
osnutka standarda, Komisija organizacijo 
za standardizacijo povabi, da ustrezno 
spremeni osnutek standarda.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 79
ČLEN 9, ODSTAVEK 2 C (novo)

2c. Pred sprejetjem odločitve o 
harmoniziranem standardu se Komisija 
posvetuje s Posvetovalnim forumom o 
standardu, ki ga je predložila organizacija 
za standardizacijo.
To posvetovanje obravnava:
i) kakovost in trajnost predlaganega 
standarda za opredeljene okoljske namene,
ii) postopek sprejemanja odločitev znotraj 
organizacije za standardizacijo.
Mnenje Posvetovalnega foruma se 
upošteva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 80
ČLEN 9, ODSTAVEK 3

3. Glede na mnenje odbora Komisija odloči, 
ali se sklici na zadevne harmonizirane 
standarde objavijo, ne objavijo ali delno 
objavijo, nadaljujejo ali umaknejo v 
Uradnem listu Evropske unije.

3. Glede na mnenje odbora in mnenja 
Posvetovalnega foruma Komisija odloči, ali 
se sklici na zadevne harmonizirane 
standarde objavijo, ne objavijo ali delno 
objavijo, nadaljujejo ali umaknejo v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Če se zagovarja široko zanašanje na standardizacijo, je treba zagotovila v zvezi z njenim 
uporabljanjem vzpostaviti s soodločanjem. Zato je treba obravnavati tri ključne stopnje:

1) razvoj mandata organa za standardizacijo (jasno in ustrezno mora kazati namene zahtev 
izvedbenega ukrepa),

2) zadostno vključevanje interesov civilne družbe v razprave o standardizaciji v razvoju 
standardov na ravni EU in nacionalni ravni,

3) postopek pregleda predloga standarda (osnutka standarda preden ga objavi organizacija 
za standardizacijo IN preden je v Uradnem listu objavljen kot harmoniziran standard), ki 
vključuje interesne skupine (prek Posvetovalnega foruma) in vzpostavlja mehanizem, po 
katerem lahko Komisija od organa za standardizacijo zahteva, da na podlagi tega 
postopka spremeni posebne vidike predloga standarda,

4) možnost, da se države članice odzovejo, če menijo, da je standard neprimeren med objavo 
tega standarda ali po njej – obstoječa odstavka 9(2) in (3).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 81
ČLEN 9, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Da se zagotovi učinkovitost standardov, 
Komisija stalno ocenjuje standarde v zvezi z 
njihovo okoljsko učinkovitostjo (vključno s 
postopkom odločanja znotraj organizacije 
za standardizacijo) ter delovanje postopkov 
posvetovanja in spreminjanja.
Komisija v ta namen poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu v vsakem 
parlamentarnem mandatu, in kjer je 
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primerno predlaga ustrezne spremembe 
okvirne direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 82
ČLEN 10

Izvedbeni ukrepi lahko zahtevajo od 
proizvajalcev ali njihovih pooblaščenih 
zastopnikov, ki dajejo v promet in/ali 
uporabo sestavne dele in sklope, da 
zagotovijo proizvajalcu IRE, za katerega 
veljajo izvedbeni ukrepi, ustrezne podatke o 
sestavi materialov in porabi energije, 
materialih in/ali virih za sestavne dele ali 
sklope.

Izvedbeni ukrepi lahko zahtevajo od 
proizvajalcev ali njihovih pooblaščenih 
zastopnikov, ki dajejo v promet in/ali 
uporabo sestavne dele in sklope, da 
zagotovijo proizvajalcu IRE, za katerega 
veljajo izvedbeni ukrepi, ustrezne podatke o 
sestavi materialov in porabi virov za 
sestavne dele ali sklope med uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „viri“ vključuje energijo in materiale. Temelj in prvi pogoj za dosego ciljev direktive so 
primerljivi podatki za okoljske profile. Vendar, brez natančne določitve izraza „med 
uporabo“ v predlogu spremembe, primerljivosti podatkov ni mogoče doseči v skladu s cilji 
direktive. Sedanje besedilo dopušča različne načine razlage.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 83
ČLEN 11

1. Države članice zagotovijo sprejetje 
ustreznih ukrepov, da spodbujajo 
medsebojno sodelovanje organov, pristojnih 
za izvajanje te direktive, ter zagotavljajo 
informacije drug drugemu in Komisiji v 
podporo izvajanja te direktive in še posebej 
v podporo pri izvajanju člena 6.

1. Države članice zagotovijo sprejetje 
ustreznih ukrepov, da spodbujajo 
medsebojno sodelovanje organov, pristojnih 
za izvajanje te direktive, ter zagotavljajo 
informacije drug drugemu in Komisiji v 
podporo izvajanja te direktive in še posebej 
v podporo pri izvajanju člena 6.

Države članice zagotovijo, da proizvajalci 
predložijo izjave o okoljski uspešnosti 
ustreznim organom v skladu z zahtevami po 
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okoljsko primerni zasnovi, določenimi v 
izvedbenem ukrepu. Informacije so 
osrednje obdelane in v uporabni obliki na 
voljo za javne in strokovne preglede.
Zato so standardne oblike poročanja za 
ustrezne elemente navedene v izvedbenem 
ukrepu in države članice določijo organe, 
odgovorne za zbiranje in obdelovanje 
podatkov, na nacionalni ravni in/ali ravni 
Skupnosti.

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti. 

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti.

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

2. Način in struktura izmenjave informacij 
med Komisijo in državami članicami se 
določi v skladu s postopkom iz člena 15(2).

2. Način in struktura izmenjave informacij 
med Komisijo in državami članicami se 
določi v skladu s postopkom iz člena 15(2).

3. Komisija sprejme ustrezne ukrepe za 
spodbujanje in prispevanje k sodelovanju 
med državami članicami iz tega člena. 

3. Komisija sprejme ustrezne ukrepe za 
spodbujanje in prispevanje k sodelovanju 
med državami članicami iz tega člena. 

3a. Za vzpostavitev omrežja za zagovarjanje 
energetske učinkovitosti se določi posebno 
financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja okrepitev funkcij izmenjave informacij te direktive in vzpostavitev omrežja za 
energetsko učinkovitost iz predlogov sprememb EP 55 in 76 (z nekaterimi izboljšavami iz 
predloga spremembe EP 75, ki velja za isto temo). Ta predlog spremembe uveljavlja Uvodno 
izjavo 22 Skupnega stališča Sveta – „Olajšati bi morali izmenjavo informacij o okoljski 
učinkovitosti v življenjskem ciklusu izdelkov in dosežkih zasnovanih rešitev. Zbiranje in 
razširjanje znanja, pridobljenega v okviru prizadevanj proizvajalcev za okoljsko primerno 
zasnovo, je ena izmed ključnih koristi, ki jih prinaša ta direktiva“.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 84
ČLEN 11, ODSTAVEK 1
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Države članice zagotovijo sprejetje ustreznih 
ukrepov, da spodbujajo medsebojno 
sodelovanje organov, pristojnih za izvajanje 
te direktive, ter zagotavljajo informacije 
drug drugemu in Komisiji v podporo 
izvajanja te direktive in še posebej v 
podporo pri izvajanju člena 6.

Države članice zagotovijo sprejetje ustreznih 
ukrepov, da spodbujajo medsebojno 
sodelovanje organov, pristojnih za izvajanje 
te direktive, ter zagotavljajo informacije 
drug drugemu in Komisiji v podporo 
izvajanja te direktive in še posebej v 
podporo pri izvajanju člena 6.

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti. 

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti. 

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

Države članice zagotovijo, še zlasti z 
okrepitvijo omrežij in struktur podpore, da 
spodbujajo mala in srednje velika podjetja 
in zelo mala podjetja, da sprejmejo okoljsko 
razumen pristop že na stopnji zasnove 
izdelka, tako da se zagotavi stalno 
izboljševanje okoljsko primerne zasnove in 
predvidijo potreba po prihodnji evropski 
zakonodaji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 55 na prvi obravnavi (delno).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 85
ČLEN 11, ODSTAVEK 1

Države članice zagotovijo sprejetje ustreznih 
ukrepov, da spodbujajo medsebojno 
sodelovanje organov, pristojnih za izvajanje 
te direktive, ter zagotavljajo informacije 
drug drugemu in Komisiji v podporo 
izvajanja te direktive in še posebej v 
podporo pri izvajanju člena 6.

Države članice zagotovijo sprejetje ustreznih 
ukrepov, da spodbujajo medsebojno 
sodelovanje organov, pristojnih za izvajanje 
te direktive, ter zagotavljajo informacije 
drug drugemu in Komisiji v podporo 
izvajanja te direktive in še posebej v 
podporo pri izvajanju člena 6.

Države članice zagotovijo, da proizvajalci 
predložijo izjave o okoljski uspešnosti 
ustreznim organom v skladu z zahtevami po 
okoljsko primerni zasnovi, določenimi v 
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izvedbenem ukrepu. Informacije so 
osrednje obdelane in v uporabni obliki na 
voljo za javne in strokovne preglede.
Zato so standardne oblike poročanja za 
ustrezne elemente navedene v izvedbenem 
ukrepu in države članice določijo organe, 
odgovorne za zbiranje in obdelovanje 
podatkov, na nacionalni ravni in/ali ravni 
Skupnosti.

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti.

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi 
informacij naj se čim bolje izkoristijo 
elektronska komunikacijska sredstva in 
podpora ustreznih programov Skupnosti.

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

Države članice obvestijo Komisijo o tem, 
kateri organi so pristojni za izvajanje te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja okrepitev funkcij izmenjave podatkov te direktive in vzpostavitev omrežja za 
energetsko učinkovitost iz predlogov sprememb 55 in 76 (z nekaterimi izboljšavami iz 
predloga spremembe EP 75, ki velja za isto temo). Ta predlog spremembe uveljavlja Uvodno 
izjavo 22 Skupnega stališča Sveta – „Olajšati bi morali izmenjavo informacij o okoljski 
učinkovitosti v življenjskem ciklusu in dosežkih zasnovnih rešitev. Zbiranje in razširjanje 
znanja, pridobljenega v okviru prizadevanj proizvajalcev za okoljsko primerno zasnovo je ena 
izmed ključnih koristi, ki jih prinaša ta direktiva“.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 86
ČLEN 11, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Države članice zagotovijo, da imajo 
mala in srednje velika podjetja potrebne 
vire za okoljsko primerno zasnovo in 
prilagajanje. Ta podpora zagotavlja, na 
primer, rešitve zasnove izdelkov ali podatke 
za podporo rešitvam ponovne zasnove, 
usposabljanje in strokovno znanje v 
dostopni obliki.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 55 na prvi obravnavi (delno).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 87
ČLEN 11, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Ko države članice začnejo s 
preverjanjem s strani tretjih strank, 
imenujejo v skladu s členom 7 neodvisne, 
strokovne, priglašene organe. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 88
ČLEN 11, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Za preverjanje ocenjevanja skladnosti s 
strani tretjih strank imenujejo države 
članice neodvisne, strokovne, priglašene 
organe v skladu s členom 7.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja vzpostavitev priglašenih organov iz predlogov sprememb EP 55 in 76.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 89
ČLEN 12, ODSTAVEK 1

1. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
skladu s postopkom iz člena 15(2).

1. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
skladu s postopkom iz člena 15(2) in ob 
upoštevanju okoljskih prednostnih nalog 
Skupnosti, kot so tiste, določene v Sklepu št. 
1600/2002/ES, v Direktivi 2000/60/ES, v 
Direktivi 75/442/ES, v Konvenciji OSPAR 
ter drugi ustrezni okoljski zakonodaji in 



AM\557898SL.doc 45/75 PE 353.671v02-00

SL

strategijah EU, ter ob upoštevanju cilja, 
zastavljenega cilja v Kjotskem protokolu k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), ko so 
izpolnjena naslednja merila: 
(a) v zvezi z izbiro IRE, ki naj jo pokrivajo:
(i) IRE predstavlja znaten delež prodaje in 
trgovanja, tj. približno 200.000 enot na leto, 
znotraj Skupnosti;
(ii) IRE močno vpliva na okolje;
(iii) IRE je pomembna možnost za 
izboljšavo okoljskega vpliva brez prevelikih 
stroškov;
(iv) IRE ni predmet druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti ali samoregulacije, 
kot je prostovoljni dogovor, ki na primer 
hitreje ali ceneje doseže cilje politike kot 
obvezne zahteve in spoštuje, kjer je 
primerno, merila ustreznosti Priloge VIIa;
(b) v zvezi z vsebino ukrepa:
(i) se upošteva celotni življenjski ciklus 
izdelka;
(ii) ni velikega vpliva na učinkovitost
izdelka z vidika uporabnika;
(iii) ni negativnega vpliva na zdravje in 
varnost;
(iv) ne sme biti večjega negativnega učinka 
na potrošnike še zlasti v zvezi s ceno in 
stroški v življenjskem ciklusu izdelka;
(v) se upošteva mogoč vpliv na mala in 
srednje velika podjetja ali na posebne 
skupine izdelkov, ki jih v glavnem 
proizvajajo mala in srednje velika podjetja;
(vi) načeloma določitev zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi proizvajalcem ne nalaga 
uporabe zaščitene tehnologije; 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe razloži, kaj je mišljeno z „znatnim deležem prodaje in trgovanja“, in 
postavlja nekatere omejitve moči Komisije, dodeljene s komitologijo. Ob tem spoštuje idejo 
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trajnostnega razvoja, tj., da je treba upoštevati stroške pri presojanju morebitnih stopenj 
izboljšanja v smislu vpliva na okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 90
ČLEN 12, ODSTAVEK 2

2. Da za IRE velja izvedbeni ukrep, mora 
ustrezati naslednjim merilom:

2. Komisija redno obvešča Evropski 
parlament o sprejetju izvedbenih ukrepov v 
skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES.

(a) letni obseg prodaje IRE v Skupnosti in 
trgovanja mora biti po najnovejših 
dosegljivih podatkih najmanj 200.000 enot;
(b) IRE mora imeti glede na količino, dano 
v promet in/ali v uporabo, pomemben 
okoljski vpliv v Skupnosti, kot je 
opredeljeno v strateških prioritetah 
Skupnosti iz Sklepa št. 1600/2002/ES;
(c) IRE mora pomeniti pomembno možnost
za izboljšavo vpliva na okolje brez 
pretiranih stroškov. Pri ugotavljanju, ali je 
to merilo izpolnjeno, se uporabljajo 
naslednji parametri:
– ni druge ustrezne zakonodaje Skupnosti,
– ni tržnih sil, ki bi bile zmožne reševati 
vprašanje,
– med IRE z enako uporabnostjo, ki so na 
voljo na trgu, obstajajo velike razlike glede 
njihove okoljske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da mora biti Evropski parlament primerno obveščen o dejavnostih 
Komisije v zvezi s sprejetjem izvedbenih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 91
ČLEN 12, ODSTAVEK 2, TOČKA C
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(c) IRE mora pomeniti pomembno možnost 
za izboljšavo vpliva na okolje brez 
prevelikih stroškov. Pri ugotavljanju, ali je 
to merilo izpolnjeno, se uporabljajo 
naslednji parametri:

(c) IRE mora pomeniti pomembno možnost 
za izboljšavo vpliva na okolje brez 
prevelikih stroškov. Pri ugotavljanju, ali je 
to merilo izpolnjeno, se uporabljajo 
naslednji parametri:

– ni druge ustrezne zakonodaje Skupnosti, – ni druge ustrezne zakonodaje Skupnosti,

–  ni tržnih sil, ki bi bile zmožne reševati to 
vprašanje,

– ni tržnih sil, ki bi bile zmožne reševati to 
vprašanje,

– po mnenju Komisije ni prostovoljne 
obveze v zvezi z izdelkom s strani 
zadostnega števila strani, s primerno 
geografsko pokritostjo Evropske unije, ki 
bo omogočila zadovoljive rezultate,

– med IRE z enako uporabnostjo, ki so na 
voljo na trgu, obstajajo velike razlike glede 
njihove okoljske učinkovitosti.

– med IRE z enako uporabnostjo, ki so na 
voljo na trgu, obstajajo velike razlike glede 
njihove okoljske učinkovitosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ko Komisija predlaga izvedbeni ukrep za posebno vrsto izdelka, v zvezi s katerim obstaja 
prostovoljna obveza, mora Komisija pokazati, da je taka obveza nezadostna.

Nujno potrebno je, da se zagon, ki ga omogočajo prostovoljne obveze, ne sme ustaviti z 
neutemeljenimi navedbami. Zato Komisija dokaže, da so prostovoljne obveze nezadostne pred 
predlaganjem izvedbenega ukrepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 92
ČLEN 12, ODSTAVEK 4

4. Komisija pri pripravi osnutka 
izvedbenega ukrepa:

4. Izvedbeni ukrepi vključujejo podatke iz 
Priloge VII in pred njimi je potrebna 
ocena, v kateri se upoštevajo vplivi na 
okolje, potrošnike in proizvajalce, vključno 
z MSP, glede konkurenčnosti, 
inovativnosti, dostopa do trga ter stroškov 
in koristi;

(a) upošteva življenjski ciklus izdelka;
(b) opravi oceno, v kateri se upoštevajo 
vplivi na okolje, potrošnike in proizvajalce, 
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vključno z MSP, glede konkurenčnosti, 
inovativnosti, dostopa do trga ter stroškov 
in koristi;
(c) upošteva obstoječo nacionalno okoljsko 
zakonodajo, ki jo države članice ocenjujejo 
kot pomembno;
(d) opravi primerno posvetovanje z imetniki 
delnic;
(e) pripravi obrazložitveni memorandum o 
osnutku izvedbenega ukrepa na podlagi 
ocene iz točke (b);
(f) določi datum(-e) uveljavitve, morebitne 
postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja 
in pri tem posebej upošteva možne vplive na 
MSP ali na določene skupine izdelkov, ki 
jih izdelujejo predvsem MSP.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe vključuje obvezo Komisije po izdelavi ocene vplivov izvedbenih ukrepov v 
skladu s cilji „paketa za boljše predpise“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 93
ČLEN 12, ODSTAVEK 5

5. Izvedbeni ukrepi morajo ustrezati vsem 
naslednjim merilom:

5. Pri snovanju izvedbenih ukrepov 
uporablja Komisija strokovno znanje, 
zbrano za določanje znakov na območju 
EU.

(a) s stališča uporabnika ne smejo imeti 
pomembnih negativnih vplivov na 
uporabnost izdelka;
(b) ne smejo imeti škodljivih zdravstvenih, 
varnostnih in okoljskih vplivov;
(c) ne smejo imeti občutnega negativnega 
vpliva na potrošnike, zlasti glede cenovne 
dostopnosti in stroškov izdelka v 
življenjskem ciklusu;
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(d) ne smejo imeti občutnega negativnega 
vpliva na konkurenčnost proizvajalcev, tudi 
na trgih zunaj Skupnosti; 
(e) določitev zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo proizvajalcem načeloma ne sme 
naložiti uporabe zaščitene tehnologije;
(f) proizvajalcem ne sme naložiti 
pretiranega upravniškega bremena.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je zagotoviti, da je v času oblikovanja izvedbenih ukrepov na voljo uporaba 
najsodobnejšega znanja in izkušenj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 94
ČLEN 12, ODSTAVEK 6

6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

6. Zahteve se oblikujejo tako, da lahko 
organi za tržni nadzor preverijo skladnost 
IRE z zahtevami izvedbenega ukrepa. 
Izvedbeni ukrep določa, ali je preverjanje 
mogoče neposredno na IRE ali na podlagi 
tehnične dokumentacije.

Posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.
Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I niso 
potrebne nikakršne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je izboljšanje možnosti organov za spremljanje trga, da preverijo, ali IRE izpolnjuje 
zahteve, določene v izvedbenih ukrepih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 95
ČLEN 12, ODSTAVEK 6

6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

Zahteve, določene v izvedbenih ukrepih, 
morajo biti merljive na IRE.
Za IRE iz člena 12(2) z največjim okoljskim 
vplivom med uporabo se zahteve v skladu s 
Prilogama I in II osredotočijo izključno na 
zmanjšanje porabe energije in druge 
prevladujoče vidike med uporabo.

Posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.

Posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.

Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I niso 
potrebne nikakršne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi.

Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I niso 
potrebne nikakršne zahteve pa okoljsko 
primerni zasnovi.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve, opredeljene v izvedbenih ukrepih, morajo biti merljive neposredno na izdelku. Če bi 
bile zahteve določene na drugih področjih kot na samem izdelku, bi obstajala pravna 
negotovost. To bi na koncu povzročilo izkrivljanje trga in ustrezen tržni nadzor ne bi bil 
zagotovljen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 96
ČLEN 12, ODSTAVEK 6

6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II, osredotočene 
izključno na prevladujoče okoljske vidike, 
ki so merljivi na samem izdelku.

Posebne zahteve za okoljsko primerno Posebne zahteve za okoljsko primerno 
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zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.

zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.

Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I niso 
potrebne nikakršne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi.

Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I niso 
potrebne nikakršne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 67 na prvi obravnavi. Svet je spremenil besedilo Priloge II, 
zaradi česar so spremembe potrebne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi
Predlog spremembe 97

ČLEN 12, ODSTAVEK 7

7. Zahteve se oblikujejo tako, da lahko 
organi za tržni nadzor preverijo skladnost 
IRE z zahtevami iz izvedbenega ukrepa. 
Izvedbeni ukrep določa, ali je preveritev 
mogoča neposredno na IRE, ali na podlagi 
tehnične dokumentacije.

7. Zahteve se oblikujejo tako, da lahko 
organi za tržni nadzor preverijo skladnost 
IRE z zahtevami iz izvedbenega ukrepa. 
Izvedbeni ukrep določa, ali se preveritev 
doseže neposredno na IRE ali izjemoma
oceni na podlagi tehnične dokumentacije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se tržni nadzor izvaja učinkovito, morajo biti organi za tržni nadzor na 
splošno sposobni oceniti ustreznost IRE na izdelku. Le izjemoma se mora tržni nadzor opirati 
izključno na tehnično dokumentacijo. To je treba storiti za zmanjšanje tveganja, da bi 
špekulant dajali v promet izdelke, s priloženo ponarejeno tehnično mapo, ki ne izpolnjujejo 
zakonskih zahtev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Niels Busk

Predlog spremembe 98
ČLEN 12, ODSTAVEK 8

8. Izvedbeni ukrep obsega elemente, 
navedene v Prilogi VII.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je že zajet pri sprejetju predlogov sprememb k členu 12.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 99
ČLEN 13, ODSTAVEK 2

2. Komisija lahko v prehodnem obdobju, po 
pripravi prvega delovnega načrta iz 
odstavka 1 in v skladu s postopkom iz 
člena 15(2), merili iz člena 12 in po posvetu 
s Posvetovalnim forumom, sprejme 
izvedbene ukrepe, začenši s tistimi izdelki, 
za katere EPPS ugotavlja, da ponujajo velike 
možnosti za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

2. Komisija, v roku 12 mesecev od sprejema 
okvirne direktive, in v skladu s postopkom 
iz člena 15(2) in po posvetu s Posvetovalnim 
forumom, sprejme izvedbene ukrepe vsaj za 
tiste izdelke, za katere EPPS ugotavlja, da 
ponujajo velike možnosti za stroškovno 
učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, kot so naprave za ogrevanje in 
gretje vode, elektromotorni sistemi, 
razsvetljava v gospodinjskem in terciarnem 
sektorju, gospodinjski aparati, pisarniška 
oprema v gospodinjskem in terciarnem 
sektorju, elektronika za široko uporabo ter 
ogrevalni, prezračevalni in klimatski 
sistemi.

V roku 12 mesecev od sprejetja okvirne 
direktive predstavi Komisija ločen izvedbeni 
ukrep za zmanjševanje izgube energije v 
stanju pripravljenosti pri vseh izdelkih. Pri 
izdelkih ICT je treba porabo v času izklopa 
na splošno zmanjšati do te mere, ki je 
tehnično mogoča.
Če ima Komisija upravičene razloge za 
zavrnitev predstavitve predloga na prej 
omenjenih področjih, kot je obstoj 
prostovoljnega sporazuma, ki doseže 
politične cilje hitreje in ob nižjih stroških 
kot obvezne zahteve, formalno utemelji 
svojo odločitev v zvezi s tem Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
Po posvetu s Posvetovalnim forumom v 
skladu s členom 14 določi Komisija, ob 
upoštevanju celotnega okoljskega vpliva, 
delovni načrt za prihodnja tri leta z 
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okvirnim seznamom list skupin izdelkov, ki 
imajo prednost pri sprejemanju izvedbenih 
ukrepov, in ga predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija seznam 
skupin izdelkov redno prilagaja ob 
posvetovanju z odborom iz člena 15.
Vsakih pet let predloži Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, 
ki navaja rezultate, dosežene na področjih, 
na katerih so bili vzpostavljeni izvedbeni 
ukrepi in na katerih se izvajajo prostovoljni 
sporazumi industrije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 59 na prvi obravnavi je podoben predlogu spremembe16 poročevalca. 
Vendar je bil predlog spremembe 59 natančnejši in bolj ambiciozen. S sprejetjem okvira bo 
EP Komisiji naložil veliko odgovornosti. Pred sprejetjem tega „neizpolnjenega čeka“ 
moramo zagotoviti jamstva, kako bo Komisija uporabljala ta okvir.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 100
ČLEN 13, ODSTAVEK 2

2. Komisija lahko v prehodnem obdobju, po 
pripravi prvega delovnega načrta iz 
odstavka 1 in v skladu s postopkom iz 
člena 15(2), merili iz člena 12 in po posvetu 
s Posvetovalnim forumom, sprejme 
izvedbene ukrepe, začenši s tistimi izdelki, 
za katere EPPS ugotavlja, da ponujajo velike 
možnosti za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

2. Komisija v prehodnem obdobju, po 
pripravi prvega delovnega načrta iz 
odstavka 1 in v skladu s postopkom iz 
člena 15(2), merili iz člena 12 in po posvetu 
s Posvetovalnim forumom, sprejme 
izvedbene ukrepe, začenši s tistimi izdelki, 
za katere EPPS ugotavlja, da ponujajo velike 
možnosti za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

V roku 12 mesecev od sprejetja te direktive 
predstavi Komisija ločen izvedbeni ukrep za 
zmanjševanje izgube energije v stanju 
pripravljenosti pri vseh izdelkih. Pri 
izdelkih ICT je treba porabo v času izklopa 
na splošno zmanjšati do te mere, ki je 
tehnično mogoča.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 59 EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 101
ČLEN 13 A (novo)

Člen 13 a
Odstopanja

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje ohranjanja ali uvajanja, v 
skladu s Pogodbo, strožjih zahtev po 
okoljsko primerni zasnovi IRE, da se 
doseže visoka raven zaščite okolja, zdravja 
ljudi ter zanesljive oskrbe z energijo. 
Direktiva 98/34/ES velja za vsak takšen 
nacionalen ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da je državam članicam dovoljeno, da standard EU prilagodijo svojim 
posebnim nacionalnim okoliščinam (npr. klimatske razlike, različne okoljske regionalne 
stvarnosti in prednosti), za dosego višje stopnje varstva okolja in zdravja, kot je določeno v 
členu 95.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 102
ČLEN 13 A (novo)

Člen 13a
Odstopanja

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje ohranjanja ali uvajanja, v 
skladu s Pogodbo, strožjih zahtev po 
okoljsko primerni zasnovi IRE, da se 
doseže visoka raven zaščite okolja, zdravja 
ljudi ter zanesljive oskrbe z energijo. 
Direktiva 98/34/ES velja za vsak takšen 
nacionalen ukrep.
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Or. en

Obrazložitev

Temelji na predlogu spremembe 61 in uvodni izjavi 20 skupnega stališča. To besedilo kaže 
potrebo, da so države članice sposobne to „preseči“, ko obstajajo ustrezni razlogi javne 
politike – na primer posebni okoljski regionalni pogoji (npr. izpadi, pomanjkanje vode, resne 
težave s kakovostjo zraka, okoljska onesnaženost, ogroženost zdravja) ali zmanjšanje 
bremena (porazdelitev bremena toplogrednih plinov) itd. Takšen okvir obstaja tudi v ZDA za 
zahteve po energetski učinkovitosti in posameznim državam omogoča, da zaradi natančno 
opredeljenih razlogov javne politike določajo bolj ambiciozne zahteve. Ni nenavadno, da 
vsebujejo direktive s tipom člena, kot je 95, pogoje, po katerih je obseg predvidene uskladitev 
le majhen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 103
ČLEN 13 A (novo)

Člen 13 a
Odstopanja

Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da obdržijo ali uvajajo, v skladu s 
Pogodbo in načelom previdnosti, strožja 
pravila za proizvodnjo, uvoz, prodajo in 
uporabo IRE, za katere menijo, da je to 
potrebno, zato, da se doseže visoka raven 
varovanja okolja, javnega zdravja in varne 
dobave energije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog na podlagi člena 95 tvega omejitev nacionalnih okoljskih/energijskih potreb v 
državah članicah, ki želijo preseči potrebe EU. To je zlasti pomembno za nevarne snovi ter 
regionalni pomen vprašanj, kot so učinkovitost vode, cilji za recikliranje odpadkov ali kvote 
zmanjšanja toplogrednih plinov v skladu z obveznostmi iz Kjotskega protokola ali direktivo o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij. Ob tem je splošno znano, da nacionalne pobude 
spodbudijo nadaljnje ukrepanje EU in ta bistven nosilec politike ne bi smel biti ogrožen. To 
zagotavlja, da IRE določa le najnižje zahteve in omejuje, da se v promet dajejo najslabši 
izdelki, vendar pa ne privede držav članic do tega, da zahtevajo boljše izdelke in spodbujajo 
nadaljnje novosti.
Takšni mehanizmi so že bili vzpostavljeni na drugih področjih – člen 13(2) Direktive 2001/37 
(tobačni izdelki – UL L 194/26, 18.7.2001) in v nedavnih revizijah direktive o detergentih.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 104
ČLEN 13 A (novo)

Člen 13a
Samoregulacija

Predlagane prostovoljne sporazume ali 
druge samoregulativne ukrepe v celoti 
preveri Odbor za okoljsko primerno 
zasnovo, ki z analitično študijo ugotovi, 
kako primerni so za dosego želenih 
rezultatov, vključno z njihovo stopnjo 
ambicioznosti, zastavljenimi cilji ter 
predvideni postopki poročanja in 
revizijskimi postopki, razen najnižjih meril 
o ustreznosti, določenih v Prilogi VIIa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 60 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 105
ČLEN 14

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, 
trgovci na debelo in drobno, uvozniki, 
okoljevarstvene skupine in organizacije 
potrošnikov. Te stranke se sestajajo v 
Posvetovalnem forumu. Poslovnik foruma 
določi Komisija.

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, 
trgovci na debelo in drobno, uvozniki, 
okoljevarstvene skupine in organizacije 
potrošnikov. Te stranke se sestajajo v 
Posvetovalnem forumu. Forum še zlasti 
prispeva k opredeljevanju in pregledu 
izvedbenih ukrepov ter ocenjevanju 
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samoregulativnih ukrepov. Poslovnik 
foruma določi Komisija in vključuje 
določbe o financiranju sodelovanja 
ustreznih civilnih družb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 106
ČLEN 14

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, 
trgovci na debelo in drobno, uvozniki, 
okoljevarstvene skupine in organizacije
potrošnikov. Te stranke se sestajajo v 
Posvetovalnem forumu. Poslovnik foruma 
določi Komisija.

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
industrija, vključno z MSP, obrtjo, sindikati, 
trgovci na debelo in drobno, uvozniki, 
okoljevarstvene skupine in organizacije 
potrošnikov. Te stranke se sestanejo v 
Posvetovalnem forumu. Forum še zlasti 
prispeva k opredeljevanju in pregledu 
izvedbenih ukrepov ter ocenjevanju 
samoregulativnih ukrepov. Poslovnik 
foruma določi Komisija in vključuje 
določbe o financiranju sodelovanja 
ustreznih civilnih družb.

Or. en

Obrazložitev
Temelji na predlogu spremembe 63.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 107
ČLEN 19

Najpozneje ........ * bo Komisija po posvetu s 
Posvetovalnim forumom iz člena 14 
presojala učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 

Najpozneje ........ * bo Komisija po posvetu s 
Posvetovalnim forumom iz člena 14 
presojala učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, zlasti v zvezi z uporabo 
novega pristopa, demokratično ravnovesje, 

  
* Pet let po sprejetju te direktive.
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morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme ter po potrebi 
predstavila predloge za spremembe te 
direktive Evropskemu parlamentu in Svetu.

preglednost postopka komitologije, 
učinkovitost ugotavljanja skladnosti in
mehanizme tržnega nadzora, okoljsko 
uspešnost izvedbenih ukrepov in morebitne 
povezane spodbujene samoregulativne 
mehanizme ter po potrebi predstavila 
predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ob 
upoštevanju prihodnjih ustavnih določb v 
zvezi s prenosom uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba komitologije za določanje izvedbenih ukrepov in zasebnih standardizacijskih 
organov za določanje standardov (novi pristop) zahteva revizijski postopek, da se zagotoviti, 
da je pri prenosu okoljske uredbe dovolj medsebojnega nadzora. Druge zadeve, ki jih je treba 
obravnavati v pregledu, so stopnja okoljskega prizadevanja posledičnih izvedbenih ukrepov 
in samoregulativnih možnosti ter učinkovitost tržnega nadzora in postopkov ugotavljanja 
skladnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 108
ČLEN 19

Najpozneje ........ * bo Komisija po posvetu s 
Posvetovalnim forumom iz člena 14 
presojala učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 
morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme ter po potrebi 
predstavila predloge za spremembe te 
direktive Evropskemu parlamentu in Svetu.

Najpozneje ........ bo Komisija presojala 
učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 
morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme ter možnosti za 
razvoj ukrepov na področju uporabe te 
direktive, ki spodbujajo „zasnovo storitev“ 
(funkcionalno in sistemsko razmišljanje) v 
primerjavi z „zasnovo izdelka“,še zlasti za 
spodbujanje dematerializacije in 
učinkovitosti virov. V ta namen bo Komisija 
predstavila poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu vsaj šest mesecev pred 
pregledom te direktive, po posvetu s 
Posvetovalnim forumom iz člena 14, ter po 

  
* Pet let po sprejetju te direktive.
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potrebi predstavila predloge za spremembe 
te direktive Evropskemu parlamentu in 
Svetu. 

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 3 Andersa Wijkmana. Pojem načrtovanja storitev je 
obetaven s stališča energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov. Vendar doslej v postopkih 
okoljsko primerne zasnove ni bil postavljen v ospredje in ga je zato treba upoštevati pri 
pregledu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Holger Krahmer in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 109
PRILOGA I, DEL 3

Zahteve za proizvajalca črtano
1. Od proizvajalcev IRE se na podlagi 
realnih predpostavk o normalnih pogojih 
uporabe in za njene namene zahteva za 
celoten življenjski ciklus izdelava ocene 
modela IRE, namenjene okoljskim vidikom, 
ki so v izvedbenem ukrepu opredeljeni kot 
tisti, na katere lahko znatno vpliva zasnova 
izdelka.
Na podlagi te ocene snovalci izdelajo 
ekološki profil IRE. Ta temelji na okoljsko 
pomembnih lastnostih izdelka in 
vnosih/iznosih, do katerih prihaja v 
življenjskem ciklusu izdelka, izraženih v 
merljivih fizikalnim količinah.
2. Proizvajalec uporabi to oceno za 
vrednotenje alternativnih konstrukcijskih 
rešitev in dosežene okoljske učinkovitosti v 
primerjavi z merili uspešnosti.
Merila uspešnosti opredeli Komisija v 
izvedbenem ukrepu na podlagi informacij, 
zbranih v času priprave ukrepa.
Izbrana konstrukcijska rešitev bo dosegla 
razumno ravnovesje med različnimi 
okoljskimi vidiki ter med okoljskimi in 
drugimi pomembnimi vidiki, na primer 
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varnostnimi in zdravstvenimi, tehničnimi 
zahtevami za funkcionalnost, kakovostjo in 
zmogljivostjo, ter ekonomski vidiki, 
vključno s proizvodnimi stroški in 
tržljivostjo, ob upoštevanju vse ustrezne 
zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je ta del priloge črtal na prvi obravnavi (predlog spremembe 66). 
Obveznost analize življenjskega ciklusa je za MSP neznosno breme. Izpolnjevanje teh zahtev 
je v tretjih državah težko spremljati. Namesto, da so za vsa podjetja obvezne zahteve, je treba 
podjetja, ki opravljajo analizo življenjskega ciklusa, spodbujati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 110
PRILOGA II, TOČKA 1

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovijo tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovijo tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Med analizo se uporabijo mednarodne 
reference (posebno med analizo stroškov v 
energetskem življenjskem ciklusu) in tudi 
pri določanju zahtev. Zagotavlja, da so 
pragi učinkovitosti, določeni na ravni EU, 
vsaj tako ambiciozni kot pragi na 
mednarodni ravni in na drugih trgih. 
Mednarodne reference zagotovijo tudi, da 
so podatki, uporabljeni za analizo, 
znanstveno zanesljivi in upoštevajo 
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mednarodne študije o učinkovitosti in 
stroških najbolj učinkovite tehnologije.

Na podlagi te analize in ob upoštevanju 
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka.

Na podlagi analize in ob upoštevanju 
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka do najmanjše mere.

Pri porabi energije med uporabo se določi
stopnja energetske učinkovitosti ali porabe
energije tako, da so stroški končnih 
uporabnikov v življenjskem ciklusu 
reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna stopnja 
na podlagi podatkov Evropske centralne 
banke in realne življenjske dobe IRE, ki 
porablja energijo; temelji na vsoti variacij 
nabavne cene (ki izvirajo iz variacij 
proizvodnih stroškov) in obratovalnih 
stroškov, ki so posledica različnih obsegov 
možnosti za tehnične izboljšave, 
diskontirane skozi življenjsko dobo 
obravnavanih reprezentativnih modelov IRE. 
Obratovalni stroški pokrivajo predvsem 
porabo energije in dodatne stroške za druge 
vire (na primer vodo in pralna sredstva).

Pri porabi energije med uporabo se uvedejo
posebne zahteve po okoljsko primerni 
zasnovi na ravni najboljšega izdelka na 
trgu ali na ravni najmanjših stroškov v 
življenjskem ciklusu tako, da so stroški 
končnih uporabnikov v življenjskem ciklusu 
reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna stopnja 
na podlagi podatkov Evropske centralne 
banke in realne življenjske dobe IRE, ki 
porablja energijo; temelji na vsoti variacij 
nabavne cene (ki izvirajo iz variacij 
proizvodnih stroškov) in obratovalnih 
stroškov, ki so posledica različnih obsegov 
možnosti za tehnične izboljšave, 
diskontirane skozi življenjsko dobo 
obravnavanih reprezentativnih modelov IRE. 
Obratovalni stroški pokrivajo predvsem 
porabo energije in dodatne stroške za druge 
vire (na primer vodo in pralna sredstva).

Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne 
dejavnike (na primer cena energije ali 
drugega vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po potrebi 
vključijo eksterni stroški okolja, da bi 
preverili, ali nastanejo večje spremembe in 
ali so skupne sklepne ugotovitve zanesljive. 
Zahteva se primerno prilagodi.

Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne 
dejavnike (na primer cena energije ali 
drugega vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po potrebi 
vključijo eksterni stroški okolja, da bi 
preverili, ali nastanejo večje spremembe in 
ali so skupne sklepne ugotovitve zanesljive. 
Zahteva se primerno prilagodi.

Podobno metodologijo bi lahko uporabili za 
druge vire, na primer za vodo.

Podobno metodologijo bi lahko uporabili za 
druge vire, na primer za vodo.

Or. en
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Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 67 na prvi obravnavi. Svet je spremenil besedilo Priloge II, 
zaradi česar so potrebne spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 111
PRILOGA II, TOČKA 1

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovijo tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovijo tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Med analizo se uporabijo mednarodne 
reference (posebno med analizo stroškov v 
energetskem življenjskem ciklusu) in tudi 
pri določanju zahtev. Zagotavlja, da so 
pragi učinkovitosti, določeni na ravni EU, 
vsaj tako ambiciozni kot pragi na 
mednarodni ravni in na drugih trgih. 
Mednarodne reference zagotovijo tudi, da 
so podatki, uporabljeni za analizo, 
znanstveno zanesljivi in upoštevajo 
mednarodne študije o učinkovitosti in 
stroških najbolj učinkovite tehnologije.

Na podlagi te analize in ob upoštevanju
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka.

Na podlagi te analize in ob upoštevanju 
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka do najmanjše mere.

Pri porabi energije med uporabo se določi
stopnja energetske učinkovitosti ali porabe
energije tako, da so stroški končnih 
uporabnikov v življenjskem ciklusu 

Pri porabi energije med uporabo se uvedejo
posebne zahteve po okoljsko primerni 
zasnovi na ravni najboljšega izdelka na 
trgu ali na ravni najmanjših stroškov v 
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reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna stopnja 
na podlagi podatkov Evropske centralne 
banke in realne življenjske dobe IRE, ki 
porablja energijo; temelji na vsoti variacij 
nabavne cene (ki izvirajo iz variacij 
proizvodnih stroškov) in obratovalnih 
stroškov, ki so posledica različnih obsegov 
možnosti za tehnične izboljšave, 
diskontirane skozi življenjsko dobo 
obravnavanih reprezentativnih modelov IRE. 
Obratovalni stroški pokrivajo predvsem 
porabo energije in dodatne stroške za druge 
vire (na primer vodo ali pralna sredstva).

življenjskem ciklusu tako, da so stroški 
končnih uporabnikov v življenjskem ciklusu 
reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna stopnja 
na podlagi podatkov Evropske centralne 
banke in realne življenjske dobe IRE, ki 
porablja energijo; temelji na vsoti variacij 
nabavne cene (ki izvirajo iz variacij 
proizvodnih stroškov) in obratovalnih 
stroškov, ki so posledica različnih obsegov 
možnosti za tehnične izboljšave, 
diskontirane skozi življenjsko dobo 
obravnavanih reprezentativnih modelov IRE. 
Obratovalni stroški pokrivajo predvsem 
porabo energije in dodatne stroške za druge 
vire (na primer vodo ali pralna sredstva).

Pri določanju najmanjših standardov 
učinkovitosti je treba upoštevati tudi delež 
emisij ogljikovega dioksida, ki ni spuščen v 
okolje. Komisija ugotovi in redno 
posodablja delež emisij ogljikovega 
dioksida, ki ni spuščen v okolje. Osnovni 
izračun lahko vključuje zunanje stroške 
emisij ogljikovega dioksida.
Za vidike, ki se razlikujejo od porabe 
energije med uporabo, izbrani za izvedbeni 
ukrep, bo neodvisen organ strokovnjakov, s 
sodelovanjem proizvajalcev, ki priskrbijo 
podatke, določil merilo za izdelke. Posebne 
zahteve pri okoljsko primerni zasnovi se 
uvedejo na ravni najboljših razpoložljivih 
postopkov ali na ravni najmanjših stroškov 
v življenjskem ciklusu, ob upoštevanju 
vplivov na druge okoljske vidike.

Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne 
dejavnike (na primer cena energije ali 
drugega vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po potrebi 
vključijo eksterni stroški okolja, da bi 
preverili, ali nastanejo večje spremembe in 
ali so skupne sklepne ugotovitve zanesljive. 
Zahteva se primerno prilagodi.

Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne 
dejavnike (na primer cena energije ali 
drugega vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po potrebi 
vključijo eksterni stroški okolja, da bi 
preverili, ali nastanejo večje spremembe in 
ali so skupne sklepne ugotovitve zanesljive. 
Zahteva se primerno prilagodi.

Podobno metodologijo bi lahko uporabili za Podobno metodologijo bi lahko uporabili za 
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druge vire, na primer za vodo. druge vire, na primer za vodo.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na predlogu spremembe 67Evropskega parlamenta. Znova uvaja jasno želeno raven 
za zahteve o energiji, ki se porablja in ki se ne („zmanjšanje do najmanjše mere“ namesto 
„zmanjšanje “ in uporaba najboljše prakse/najboljšega izvajanja na trgu ali merilo 
najboljših razpoložljivih postopkov), pravilno formuliranje na LLCC in internalizacijo 
zunanjih stroškov ogljikovega dioksida, ki ni spuščen v okolje, pri izračunu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 112
PRILOGA II, TOČKA 1, PODODSTAVEK 2

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Na podlagi tehnične, ekonomske in okoljske 
analize se med izdelki in tehnologijami, 
razpoložljivimi na trgu po ekonomsko 
sprejemljivih cenah, tudi ugotovijo tisti z 
najboljšimi učinki obravnavanih okoljskih 
vidikov.

Or. fr

Obrazložitev

Vključitev tega pogoja je nujno potrebno pri upoštevanju vprašanja mednarodne 
konkurenčnosti, s katero se soočajo proizvajalci znotraj EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 113
PRILOGA IV, TOČKA 1

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik, ki izvaja obveznosti iz dela 2 te 
priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in jo 

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik, ki izvaja obveznosti iz dela 2 te
priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in mora 
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mora hraniti proizvajalec. biti proizvajalcu na voljo znotraj Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovito spremljanje trga, morajo imeti organi za tržni nadzor pri 
ocenjevanju skladnosti izdelka na voljo tehnično dokumentacijo IRE. Da se zagotovi takojšnja 
razpoložljivost takšne dokumentacije organom za tržni nadzor, mora biti dokumentacija na 
voljo proizvajalcem v Skupnosti. Proizvajalec (kot je določeno v direktivi) mora imeti zato, ko 
pošlje izdelek na trg, pripravljeno dokumentacijo. To bo preprečilo zlorabe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 114
PRILOGA IV, TOČKA 1

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik, ki izvaja obveznosti iz dela 2 te 
priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in jo 
mora hraniti proizvajalec.

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik, ki izvaja obveznosti iz dela 2 te 
priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in jo 
mora hraniti proizvajalec znotraj Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 115
PRILOGA IV, TOČKA 3

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi proizvodnjo izdelka v 
skladu s specifikacijami zasnove iz oddelka 
2 in z zahtevami iz ustreznega ukrepa.

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi, da bo ali je proizvodnja
izdelka v skladu s specifikacijami zasnove iz 
oddelka 2 in z zahtevami iz ustreznega 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe proizvajalcu jasno nalaga odgovornost, da mora zagotoviti proizvodnjo 
IRE, ki je v skladu z zakonodajo EU.  Ker je vloga trgovinskih podjetji, da kupujejo končne 
izdelke in jih prodajajo na najprimernejšem trgu, mora biti njihovo zagotovilo, da so bili 
kupljeni izdelki izdelani v skladu z zahtevami IRE, jasno označeno v besedilu. Ko je izdelek 
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pripravljen, da se da v promet EU, je treba zagotoviti, da bo tak izdelek oblikovan in izdelan v 
skladu z veljavnimi zahtevami IRE.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 116
PRILOGA IV, TOČKA 3

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi proizvodnjo izdelka v 
skladu s specifikacijami zasnove iz oddelka 
2 in z zahtevami iz ustreznega ukrepa.

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi, da bo ali je proizvodnja
izdelka v skladu s specifikacijami zasnove iz 
oddelka 2 in z zahtevami iz ustreznega 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe proizvajalcu jasno nalaga odgovornost, da mora zagotoviti proizvodnjo 
IRE, ki je v skladu z zakonodajo EU.  Ker je vloga trgovinskih podjetij, da kupujejo končne 
izdelke in jih prodajajo na najprimernejšem trgu, mora biti njihovo zagotovilo, da so bili 
kupljeni izdelki izdelani v skladu z zahtevami IRE, jasno označeno v besedilu. Ko je izdelek 
pripravljen, da se da v promet EU, je treba zagotoviti, da je tak izdelek oblikovan in izdelan v 
skladu z veljavnimi zahtevami IRE.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 117
PRILOGA IV, TOČKA 3

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi proizvodnjo izdelka v 
skladu s specifikacijami zasnove iz oddelka 
2 in z zahtevami iz ustreznega ukrepa.

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi, da je proizvodnja
izdelka v skladu s specifikacijami zasnove iz 
oddelka 2 in z zahtevami iz ustreznega 
ukrepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 118
PRILOGA IV, TOČKA 3

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi, da bo proizvodnja 
izdelka v skladu s specifikacijami zasnove iz 
oddelka 2 in z zahtevami iz ustreznega 

3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi, da je proizvodnja 
izdelka v skladu s specifikacijami zasnove iz 
oddelka 2 in z zahtevami iz ustreznega 
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ukrepa. ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalec mora zagotoviti, da je proizvodnja IRE v skladu z zakonodajo EU, medtem ko 
morajo trgovinska podjetja, ki kupujejo končne izdelke in jih prodajajo na najprimernejšem 
trgu, zagotoviti, da so bili kupljeni izdelki izdelani v skladu z zahtevami zakonodaje EU. Da se 
izdelek da v promet EU, je treba zagotoviti, da bo oblikovan in izdelan v skladu z veljavnimi 
zakonskimi zahtevami v Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Holger Krahmer

Predlog spremembe 119
PRILOGA V

Sistem upravljanja za ocenjevanje
skladnosti

črtano

(iz člena 7)
1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz dela 
2 te priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in jo 
mora hraniti proizvajalec.
2. Sistem upravljanja se lahko uporabi za 
oceno skladnosti IRE, če proizvajalec izvaja 
okoljske elemente, opredeljene v delu 3 te 
priloge.
3. Okoljski elementi sistema upravljanja
Ta del opredeljuje elemente sistema 
upravljanja in postopke, s katerimi lahko 
proizvajalec pokaže, da je IRE v skladu z 
zahtevami iz zadevnega izvedbenega 
ukrepa.
3.1. Politika okoljske učinkovitosti izdelka
Proizvajalec mora biti sposoben prikazati 
skladnost z zahtevami iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Proizvajalec mora biti 
tudi sposoben zagotoviti okvir za določanje 
in spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti 
izdelka in kazalcev glede izboljšanja skupne 
okoljske učinkovitosti izdelka.
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Vsi ukrepi, ki jih proizvajalec sprejme 
zaradi izboljšanja skupne okoljske 
učinkovitosti in vzpostavitve ekološkega 
profila IRE, če to zahteva izvedbeni ukrep, 
z zasnovo in izdelavo, morajo biti 
dokumentirani sistematično in urejeno v 
obliki pisnih postopkov in navodil. Ti 
postopki in navodila morajo še zlasti 
vsebovati ustrezen opis:
– seznama dokumentov, ki mora biti 
sestavljen tako, da izraža skladnost IRE in 
mora biti po potrebi dostopen,
– ciljev in kazalcev okoljske učinkovitosti 
izdelka ter organizacijske strukture, 
odgovornosti, pristojnosti uprave in 
razporeditve virov v zvezi z njihovo uporabo 
in vzdrževanjem,
– preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po 
izdelavi, s katerimi se preveri učinkovitost 
izdelka v primerjavi s kazalci okoljske 
učinkovitosti,
– postopkov za nadzor zahtevane 
dokumentacije in zagotavljanje njenega 
rednega osveževanja,
– metode za preverjanje izvajanja in 
učinkovitosti okoljskih elementov sistema 
upravljanja.
3.2. Načrtovanje
Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:
(a) postopke za določitev ekološkega 
profila izdelka;
(b) cilje in kazalce okoljske učinkovitosti 
izdelka, ki upoštevajo tehnološke možnosti 
ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih 
zahtev;
(c) program za doseganje teh ciljev.
3.3. Izvedba in dokumentiranje
3.3.1. V dokumentaciji o sistemu 
upravljanja se mora opredeliti zlasti 
naslednje:
(a) opredeli in dokumentira se odgovornosti 
in pooblastila, da se zagotovi visoka 
okoljska učinkovitost izdelka, in poročanje 
o njegovem delovanju zaradi pregleda in 
izboljšav;
(b) sestavi se dokumente, ki navajajo 
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uporabljene postopke in tehnike za nadzor 
in preverjanje snovanja ter sistematične 
ukrepe, ki se uporabljajo pri snovanju 
izdelka;
(c) proizvajalec mora vzpostaviti in 
vzdrževati informacije, ki opisujejo ključne 
okoljske elemente sistema upravljanja in 
postopke za nadzor vseh potrebnih 
dokumentov.
3.3.2.V dokumentaciji, ki zadeva IRE, se 
opredeli zlasti naslednje:
(a) splošni opis IRE, in njegovo 
namembnost;
rezultate ustreznih okoljskih ocen, ki jih je 
izvedel proizvajalec, in/ali sklice na 
publikacije okoljskih ocen ali študijske 
primere, ki jih proizvajalec uporablja pri 
vrednotenju, dokumentiranju in določanju 
konstrukcijskih rešitev izdelka;
(c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni 
ukrep;
(d) dokumente, ki opisujejo rezultate 
opravljenih meritev skladno z zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo, vključno s 
podrobnostmi o skladnosti ter meritev z 
zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki 
jo določa ustrezen izvedbeni ukrep;
(e) proizvajalec bo vzpostavil specifikacije, 
ki navajajo zlasti uporabljene standarde; 
kadar niso bili uporabljeni standardi iz 
člena 9 ali kadar ti dokumenti ne pokrivajo 
v celoti zahtev iz ustreznega izvedbenega 
ukrepa, pa navajajo dejstva, uporabljena za 
zagotovitev skladnosti;
(f) izvod informacij o okoljskih vidikih 
zasnove izdelka, ki se zagotovi v skladu z 
zahtevami iz dela 2 priloge I.
3.4. Preverjanje in odprava 
pomanjkljivosti
(a) Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi proizvodnjo IRE v 
skladu s specifikacijami zasnove in z 
zahtevami ustreznega izvedbenega ukrepa;
(b) proizvajalec bo vzpostavil in vzdrževal 
postopke za preverjanje in reševanje 
neskladnosti ter vnesel spremembe, ki 
izhajajo iz postopkov za odpravo 
pomanjkljivosti v dokumentirane postopke;
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(c) proizvajalec bo najmanj enkrat na tri 
leta opravil popolno notranjo presojo 
okoljskih elementov sistema za upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 74 na prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 120
PRILOGA V, TOČKA 1

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz dela 
2 te priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in jo 
mora hraniti proizvajalec.

1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim 
proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz dela 
2 te priloge, zagotavlja in izjavlja, da IRE 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz zadevnega 
izvedbenega ukrepa. Izjava o ustreznosti 
lahko pokriva enega ali več izdelkov in mora 
biti proizvajalcu na voljo znotraj Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovito spremljanje trga, morajo imeti organi za tržni nadzor pri 
ocenjevanju skladnosti izdelka na voljo tehnično dokumentacijo IRE. Da se zagotovi takojšnja 
razpoložljivost takšne dokumentacije organom za tržni nadzor, mora biti dokumentacija na 
voljo proizvajalcem znotraj Skupnosti. Proizvajalec (kot je določeno v direktivi) mora imeti 
zato, ko pošlje izdelek na trg, pripravljeno dokumentacijo. To bo preprečilo zlorabe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 121
PRILOGA VII, TOČKA 3

3. parametre okoljsko primerne zasnove iz 
dela 1 Priloge 1, glede katerih niso 
potrebne nikakršne zahteve po okoljsko 
primerni zasnovi,

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nov odstavek 3 je nezadosten, ker vnaša idejo izvedbenega ukrepa s predpostavko, da zahteve 
po okoljsko primerni zasnovi niso potrebne. To je kontraproduktivno, ker bo spodbudilo 
industrijo, da ne izboljša učinkovitosti izdelkov v zvezi s temi „nezahtevami“. Za inovacije je 
to ovira in zelo neobičajno je, da pravni dokumenti ne zahtevajo ocene delovanja. Prav tako 
bi lahko prišlo do učinkovite omejitve uvedb nacionalnih zahtev v zvezi z vidiki, čeprav niso 
zakonsko urejene na ravni EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 122
PRILOGA VII, TOČKA 5

5. merilne standarde in/ali merilne metode, 
ki jih je treba uporabiti; kadar so na voljo, se 
uporabljajo harmonizirani standardi, katerih 
sklicne številke so objavljene v Uradnem 
listu Evropske unije,

5. merilne standarde in/ali merilne metode, 
ki jih je treba uporabiti; kadar so na voljo, se 
uporabljajo harmonizirani standardi,
povezani z merjenjem, katerih sklicne 
številke so objavljene
v Uradnem listu Evropske unije,

Or. en

Obrazložitev

Harmonizirani standardi so v splošnem prostovoljne narave (glej uvodno izjavo 24, člen 
2(26) in Prilogi IV in V.) Vendar morajo biti merilni standardi obvezni, da se obvezno 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in omogoči primerjava meritev med različnimi IRE, ki 
jih pokriva izvedbeni ukrep.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 123
PRILOGA VII, TOČKA 6

6. podrobnosti za oceno ustreznosti po 
Sklepu 93/465/EGS

6. podrobnosti za oceno ustreznosti po 
Sklepu 93/465/EGS

– kadar se uporabljeni modul(i) razlikuje(-
jo) od modula A, dejavniki, ki so privedli do 
izbire določenega postopka,

– dejavniki, ki so privedli do izbire postopka 
ugotavljanja skladnosti; dejavniki, ki jih je 
treba še posebno upoštevati, so:
a) obstoječa nacionalna ali evropska 
okoljska in/ali varnostna zakonodaja za 
zadevno skupino izdelkov, ki zahteva 
testiranje tretje osebe
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b) nezadovoljive lastne izjave o skladnosti 
ali uporaba SUO o skladnosti na področju 
okoljske primerne zasnove
c) obseg ali nujnost okoljskega vpliva ali 
potrebnega izboljšanja 

– po potrebi merila za odobritev in/ali 
certificiranje tretjih strani,

– po potrebi merila za odobritev in/ali 
certificiranje tretjih strani

kjer so za isti IRE v drugih zahtevah CE 
določeni drugi moduli, velja za 
obravnavano zahtevo modul iz izvedbenega 
ukrepa,

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasna določitev, vključno z določitvijo nekaterih meril o tem, kdaj se bodo 
uporabljali različni moduli. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 124
PRILOGA VII, TOČKA 7 A (novo)

7a. mogoči znaki za okolje, ki se razlikujejo 
od znaka Skupnosti za okolje, iz člena 8(4) 
za namene domnevanja o skladnosti, ki 
izpolnjujejo enakovredne pogoje, kot jih 
izpolnjuje znak Skupnosti za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev odprtega in preglednega postopka v pomoč ustreznemu tržnemu nadzoru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 125
PRILOGA VII, TOČKA 7 A (novo)

7a. mogoči znaki za okolje, ki se razlikujejo 
od znaka Skupnosti za okolje, iz člena 8(4) 
za namene domnevanja o skladnosti, ki 
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izpolnjujejo enakovredne pogoje, kot jih 
izpolnjuje znak Skupnosti za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti odprt in pregleden postopek v pomoč ustreznemu tržnemu nadzoru.
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