
AM\766500PL.doc PE418.286v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2008/0151(COD)

3.2.2009

POPRAWKI
9 - 85

Projekt sprawozdania
Magor Imre Csibi
(PE416.577v01-00)

ustanawiającego ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią (przekształcenie)

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))



PE418.286v02-00 2/55 AM\766500PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\766500PL.doc 3/55 PE418.286v02-00

PL

Poprawka 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

W tym stadium istnieją „środki wykonawcze” w odniesieniu do grup produktów objętych 
obecnym prawodawstwem, które muszą byc przyjęte. Przegląd dyrektywy prowadzi do 
większej biurokracji oraz wyższych kosztów produkcji i rozwoju, nie przyczyniając się 
jednocześnie w żaden sposób do ochrony klimatu. Zmniejszenie całkowitej emisji musi zostać 
osiągnięte poprzez handel uprawnieniami do emisji.

Poprawka 10
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią mogą stwarzać 
bariery w handlu i zniekształcać 
konkurencję we Wspólnocie i w związku z 
tym mogą mieć bezpośredni wpływ na 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Harmonizacja przepisów 
krajowych jest jedynym środkiem 
zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty związane z 

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią mogą stwarzać 
bariery w handlu i zniekształcać 
konkurencję we Wspólnocie i w związku z 
tym mogą mieć bezpośredni wpływ na 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Harmonizacja przepisów 
krajowych jest jedynym środkiem 
zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty związane z 
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energią umożliwi harmonizację na 
poziomie Wspólnoty wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla wszystkich 
istotnych produktów związanych z energią.

energią umożliwi harmonizację na 
poziomie Wspólnoty wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla wszystkich 
istotnych produktów związanych z energią. 
Rozszerzenie zakresu dyrektywy na 
produkty związane z energią nie może 
spowodować nadmiernych przeszkód 
handlowych dla MŚP, utrudniających ich 
konkurencyjność.

Or. de

Poprawka 11
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią mogą stwarzać 
bariery w handlu i zniekształcać 
konkurencję we Wspólnocie i w związku z 
tym mogą mieć bezpośredni wpływ na 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Harmonizacja przepisów 
krajowych jest jedynym środkiem 
zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty związane z 
energią umożliwi harmonizację na 
poziomie Wspólnoty wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla wszystkich 
istotnych produktów związanych z 
energią.

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 
mogą stwarzać bariery w handlu i 
zniekształcać konkurencję we Wspólnocie 
i w związku z tym mogą mieć bezpośredni 
wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Harmonizacja 
przepisów krajowych jest jedynym 
środkiem zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty związane z 
energią umożliwi harmonizację na 
poziomie Wspólnoty wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla wszystkich 
produktów, które w istotny sposób 
oddziałują na środowisko i w przypadku 
których istnieją znaczące możliwości 
ulepszeń w zakresie ich oddziaływania na 
środowisko. Rozszerzenie na produkty 
związane z energią powinno być 
stosowane tam, gdzie nie jest związane z 
niewspółmiernym obciążeniem 
ekonomicznym, które może osłabić 
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konkurencyjność MŚP na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy za wszelką cenę unikać zamieszania i nakładania się przepisów. W sektorach takich 
jak np. budownictwo obrót wyrobami budowlanymi jest regulowany szczegółowymi 
przepisami (dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych, wkrótce poddana przeglądowi jako 
rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych). Środki wykonawcze do obowiązującej 
dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych już narzuciły nowy system obrotu wyrobami i 
etykietowania ich, łącznie z umieszczeniem właściwości użytkowych na znaku CE, takich jak 
współczynnik przenikania ciepła. 

Poprawka 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Wyroby budowlane nie powinny być 
objęte zakresem niniejszej dyrektywy.
Ogólna ekologiczność wyrobów 
budowlanych, a także w szczególności ich 
wydajność energetyczna, nie mogą być 
oceniane na poziomie wyrobu, lecz na 
poziomie budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable.
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Poprawka 13
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
tylko w przypadku, gdy brak jest 
szczegółowych przepisów o podobnym 
celu, charakterze lub następstwach w 
innych aktach wspólnotowego 
prawodawstwa dotyczącego harmonizacji. 
Należy skrupulatnie unikać zamieszania 
na rynku i nadmiernych kosztów 
wynikających z nakładania się przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy za wszelką cenę unikać zamieszania i nakładania się przepisów.

Poprawka 14
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Produkty związane z energią mają 
duży udział w zużywaniu zasobów 
naturalnych i energii we Wspólnocie. 
Wywierają one również innego rodzaju 
poważny wpływ na środowisko. W 
przypadku przeważającej większości 
kategorii produktów dostępnych na rynku 
wspólnotowym można zaobserwować 
bardzo zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, mimo iż mają one podobne 
parametry funkcjonalne. Mając na uwadze 
potrzebę zrównoważonego rozwoju, należy 
zachęcać do ciągłej poprawy ogólnego 
wpływu tych produktów na środowisko, w 

(3) W przypadku przeważającej większości 
kategorii produktów dostępnych na rynku 
wspólnotowym można zaobserwować 
bardzo zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, mimo iż mają one podobne 
parametry funkcjonalne. Mając na uwadze 
potrzebę zrównoważonego rozwoju, należy 
zachęcać do ciągłej poprawy ogólnego 
wpływu tych produktów na środowisko, w 
szczególności poprzez określenie 
głównych źródeł negatywnych wpływów 
na środowisko oraz unikanie przenoszenia 
zanieczyszczeń, o ile poprawa taka nie 
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szczególności poprzez określenie 
głównych źródeł negatywnych wpływów 
na środowisko oraz unikanie przenoszenia 
zanieczyszczeń, o ile poprawa taka nie 
wiązałaby się z nadmiernymi kosztami.

wiązałaby się z nadmiernymi kosztami.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zakres dyrektywy ma być rozszerzony na wszystkie produkty - mając równocześnie na 
celu wydajność energetyczną i efektywne wykorzystanie zasobów - to oczywiście należy 
skreślić dwa pierwsze zdania. 

Poprawka 15
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Produkty związane z energią mają duży 
udział w zużywaniu zasobów naturalnych i 
energii we Wspólnocie. Wywierają one 
również innego rodzaju poważny wpływ 
na środowisko. W przypadku 
przeważającej większości kategorii 
produktów dostępnych na rynku 
wspólnotowym można zaobserwować 
bardzo zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, mimo iż mają one podobne 
parametry funkcjonalne. Mając na uwadze 
potrzebę zrównoważonego rozwoju, należy 
zachęcać do ciągłej poprawy ogólnego
wpływu tych produktów na środowisko, w 
szczególności poprzez określenie 
głównych źródeł negatywnych wpływów
na środowisko oraz unikanie przenoszenia 
zanieczyszczeń, o ile poprawa taka nie 
wiązałaby się z nadmiernymi kosztami.

(3) Produkty związane z energią mają duży 
udział w zużywaniu zasobów naturalnych i 
energii we Wspólnocie. Wywierają one 
również wpływ na środowisko poprzez
generowanie odpadów. W przypadku 
przeważającej większości kategorii 
produktów dostępnych na rynku 
wspólnotowym można zaobserwować 
bardzo zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, uzależniony od stopnia 
rozwoju technologicznego produktu oraz 
całkowitych kosztów jego wytworzenia. 
Mając na uwadze potrzebę 
zrównoważonego rozwoju, należy 
zachęcać do zmniejszania wpływu tych 
produktów na środowisko, w szczególności 
poprzez określenie głównych jego źródeł, o 
ile poprawa taka nie wiązałaby się z 
nadmiernymi kosztami.

Or. pl
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Uzasadnienie

Całkowity koszt wytworzenia produktu zawiera w sobie również koszty środowiskowe, 
natomiast jego energochłonność zależy w dużej mierze od stopnia jego rozwoju 
technologicznego. Oba te parametry bezpośrednio przekładają się stopień wykorzystania 
środowiska naturalnego.

Poprawka 16
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wiele związanych i niezwiązanych z 
energią produktów przedstawia znaczny 
potencjał poprawy w zakresie 
zmniejszenia oddziaływania na 
środowisko i osiągnięcia efektywności 
wykorzystywania zasobów i materiałów 
poprzez lepsze projektowanie.

Or. en

Poprawka 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ekoprojekt dla produktów jest 
podstawowym czynnikiem w strategii 
Wspólnoty dotyczącej zintegrowanej 
polityki produktowej. Jako podejście 
zapobiegawcze, mające na celu 
optymalizację ekologiczności produktów 
przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, 
daje rzeczywiste nowe możliwości 
producentom, konsumentom oraz całemu 
społeczeństwu.

4. Ekoprojekt dla produktów jest 
podstawowym czynnikiem w strategii 
Wspólnoty dotyczącej zintegrowanej 
polityki produktowej. Jako podejście 
zapobiegawcze, mające na celu 
optymalizację ekologiczności produktów 
przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, 
daje rzeczywiste nowe możliwości 
producentom, konsumentom oraz całemu 
społeczeństwu. W celu zwiększenia 
wydajności energetycznej i efektywności 
wykorzystania zasobów, a także 
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zmniejszenia zanieczyszczenia, należy 
rozważyć różnorodne opcje, takie jak 
rozumowanie w kategoriach funkcji 
(przejście z produktów na usługi), czy 
odmaterializowanie poprzez rozwój 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) w oparciu o 
naśladownictwo natury (bionika).

Or. en

Uzasadnienie

Znaczna poprawa wydajności energetycznej i efektywnego wykorzystania zasobów będzie 
wymagać skrupulatnego rozważenia obecnych wzorców produkcji, a także organizacji 
produkcji i konsumpcji. Istnieją już liczne przykłady takich działań. Jednym z nich jest 
Interface, producent dywanów w USA. Jego wyroby są wynajmowane, a nie sprzedawane, 
czego wynikiem jest znaczne ograniczenie zużycia surowców i emisji CO2.

Poprawka 18
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ekoprojekt dla produktów jest 
podstawowym czynnikiem w strategii 
Wspólnoty dotyczącej Zintegrowanej
Polityki Produktowej. Jako podejście 
zapobiegawcze, mające na celu 
optymalizację ekologiczności 
oddziaływania produktów na środowisko
przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, 
daje rzeczywiste nowe możliwości 
producentom, konsumentom oraz całemu 
społeczeństwu.

(4) Ekoprojekt jest podstawowym 
czynnikiem w strategii Wspólnoty 
dotyczącej Zintegrowanej Polityki 
Produktowej. Jako podejście 
zapobiegawcze, mające na celu 
optymalizację kosztów środowiskowych
produktów przy zachowaniu ich cech 
funkcjonalnych, daje możliwości 
zmniejszenia wpływu na środowisko 
gospodarek państw członkowskich 
Wspólnoty.

Or. pl

Uzasadnienie

Ekoprojekt ma na celu zmniejszenie energochłonności gospodarek państw członkowskich 
Wspólnoty.
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Poprawka 19
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Poprawa efektywności energetycznej 
— gdzie jedną z dostępnych opcji jest 
lepsze wykorzystanie energii elektrycznej 
przez końcowych użytkowników —
uznawana jest za istotny wkład w 
osiągnięcie docelowych wartości emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
jest jedną z najszybciej rosnących kategorii 
zużycia końcowego energii i przewiduje 
się, że wzrośnie ono w ciągu następnych 
20 do 30 lat w razie braku jakiejkolwiek 
strategii działania, która zrównoważyłaby 
tę tendencję. Znaczne obniżenie
konsumpcji energii zgodnie z sugestią 
Komisji wyrażoną w jej Europejskim 
programie dotyczącym zmian klimatu 
(ECPP) jest możliwe. Zmiany klimatyczne
są jednym z priorytetów Szóstego 
Wspólnotowego Programu działania w 
zakresie środowiska naturalnego, 
ustanowionego decyzją nr 1600/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady18.
Oszczędność energii jest jednym z 
najefektywniejszych pod względem 
kosztów sposobów zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia 
zależności od importu. Dlatego też należy 
przyjąć istotne środki i ustalić cele 
dotyczące zapotrzebowania.

(5) Zmniejszenie energochłonności 
gospodarek państw członkowskich 
Wspólnoty uznawane jest za istotny wkład 
w ochronę środowiska naturalnego na 
obszarze Wspólnoty, oraz poprzez 
zmniejszone zużycie importowanych 
surowców, także poza nią.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
jest jedną z najszybciej rosnących kategorii 
zużycia energii i przewiduje się, że 
wzrośnie ono w ciągu następnych 20 do 30 
lat. Obniżenie konsumpcji energii wraz ze 
wzrostem efektywności jej produkcji
zgodnie z sugestią Komisji wyrażoną w jej 
Europejskim programie dotyczącym zmian 
klimatu (ECPP) są jednym z priorytetów 
działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Oszczędność energii jest 
jednym z najefektywniejszych pod 
względem kosztów sposobów zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia 
zależności od importu. Dlatego też należy 
przyjąć istotne środki i ustalić cele 
dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania
na energię.

Or. pl

Uzasadnienie

Zmniejszenie energochłonności gospodarek Wspólnoty przy wzroście efektywności produkcji 
energii jest skutecznym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz 
ograniczenia zależności od importu. Wzrost zużycia energii w ciągu następnych 20, 30 lat jest 
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nieunikniony, niezależnie od podejmowanych wysiłków dla jej oszczędzania, dlatego 
najważnieszym zadaniem oprócz ograniczania energochłonności gospodarek jest 
upowszechnienie nowych źrodeł energii odnawialnej.

Poprawka 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Poprawa efektywności energetycznej 
— gdzie jedną z dostępnych opcji jest 
lepsze wykorzystanie energii elektrycznej 
przez końcowych użytkowników —
uznawana jest za istotny wkład w 
osiągnięcie docelowych wartości emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
jest jedną z najszybciej rosnących kategorii 
zużycia końcowego energii i przewiduje 
się, że wzrośnie ono w ciągu następnych 
20 do 30 lat w razie braku jakiejkolwiek 
strategii działania, która zrównoważyłaby 
tę tendencję. Znaczne obniżenie 
konsumpcji energii zgodnie z sugestią 
Komisji wyrażoną w jej Europejskim 
programie dotyczącym zmian klimatu
(ECPP) jest możliwe. Zmiany klimatyczne 
są jednym z priorytetów szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego , 
ustanowionego decyzją nr 1600/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1. 
Oszczędność energii jest jednym z 
najefektywniejszych pod względem 
kosztów sposobów zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia 
zależności od importu. Dlatego też należy 
przyjąć istotne środki i ustalić cele 
dotyczące zapotrzebowania.

(5) Poprawa efektywności energetycznej i 
efektywności wykorzystania zasobów —
gdzie jedną z dostępnych opcji jest lepsze 
wykorzystanie energii elektrycznej przez 
końcowych użytkowników — uznawane 
są za istotny wkład w osiągnięcie 
docelowych wartości emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, a także w 
realizację celów strategii tematycznej na 
rzecz zasobów naturalnych. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
jest jedną z najszybciej rosnących kategorii 
zużycia końcowego energii i przewiduje 
się, że wzrośnie ono w ciągu następnych 
20 do 30 lat w razie braku jakiejkolwiek 
strategii działania, która zrównoważyłaby 
tę tendencję. Znaczne obniżenie 
konsumpcji energii zgodnie z sugestią 
Komisji wyrażoną w jej Europejskim 
programie dotyczącym zmian klimatu
(ECPP) jest możliwe. Zmiany klimatyczne 
są jednym z priorytetów szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego , 
ustanowionego decyzją nr 1600/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1. 
Oszczędność energii jest jednym z 
najefektywniejszych pod względem 
kosztów sposobów zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia 
zależności od importu. Dlatego też należy 
przyjąć istotne środki i ustalić cele 
dotyczące zapotrzebowania.
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Konieczność bardziej efektywnego 
wykorzystania zasobów została 
dowiedziona w licznych sprawozdaniach 
naukowych, a także w strategii 
tematycznej na rzecz zasobów 
naturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do strategii tematycznej na rzecz zasobów naturalnych jest ważne, gdyż strategia 
ta dostarcza głównych argumentów za rozszerzeniem zakresu dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu poza tylko wydajność energetyczną.

Poprawka 21
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią , ponieważ wydaje się, że o 
zanieczyszczeniu powstającym w cyklu 
życia produktu przesądza się na tym etapie, 
a także właśnie wtedy decyduje się o 
większości związanych z tym kosztów.

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią , ponieważ wydaje się, że o 
zanieczyszczeniu powstającym w cyklu 
życia produktu przesądza się na tym etapie, 
a także właśnie wtedy decyduje się o 
większości związanych z tym kosztów. 
Podejście funkcjonalne oferuje możliwość 
uzyskania znacznych korzyści w dziedzinie 
efektywnego wykorzystania zasobów 
dotyczącego wielu produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 2. Rozumowanie w kategoriach funkcji, przekształcanie 
produktów w usługi, ma duży potencjał w obszarach dotyczących wielu produktów.
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Poprawka 22
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią ponieważ wydaje się, że o 
zanieczyszczeniu powstającym w cyklu
życia produktu przesądza się na tym etapie, 
a także właśnie wtedy decyduje się o 
większości związanych z tym kosztów.

(6) Należy podjąć działania podczas fazy 
projektowania produktów związanych z 
energią ponieważ wydaje się, że o 
energochłonności produktu przesądza się 
na tym etapie, a także właśnie wtedy 
decyduje się o większości związanych z 
nim kosztów, w tym kosztów 
środowiskowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Koszty produktu bezpośrednio zależą od jego enrgochłonności. Całkowite koszty 
środowiskowe produktu można ocenić już podczas fazy jego projektowania.

Poprawka 23
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy ustanowić spójne ogólne zasady 
stosowania we Wspólnocie wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu produktów, które 
spełniają te wymogi oraz w celu poprawy 
ogólnego poziomu wpływu, jaki wywierają 
na środowisko. Takie wymogi 
wspólnotowe powinny uwzględniać zasady 
uczciwej konkurencji i obrotu.

(7) Należy ustanowić spójne ogólne zasady 
stosowania we Wspólnocie wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią w celu zmniejszenia
ogólnego poziomu wpływu, jaki te 
produkty wywierają na środowisko. Takie 
wymogi wspólnotowe powinny 
uwzględniać zasady uczciwej konkurencji i 
obrotu.

Or. pl
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Uzasadnienie

Głównym celem ekoprojektu wydaje się zmniejszenie ogólnego wpływu produktów związanych 
z energią na środowisko. 

Poprawka 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska przez redukcję potencjalnego 
wpływu produktów związanych z energią 
na środowisko, co będzie w efekcie 
korzystne dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych. 
Zrównoważony rozwój wymaga również 
należytego uwzględnienia wpływu 
zdrowotnego, społecznego i 
ekonomicznego przewidywanych środków. 
Poprawa efektywności energetycznej 
produktów przyczynia się do 
bezpieczeństwa dostaw energii, co stanowi 
podstawę zdrowej gospodarki, a tym 
samym zrównoważonego rozwoju.

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska przez redukcję potencjalnego 
wpływu produktów związanych z energią 
na środowisko, co będzie w efekcie 
korzystne dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych. 
Zrównoważony rozwój wymaga również 
należytego uwzględnienia wpływu 
zdrowotnego, społecznego i 
ekonomicznego przewidywanych środków. 
Poprawa efektywności wykorzystania 
zasobów i energetycznej produktów 
przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw 
energii i zmniejsza zapotrzebowanie na 
zasoby naturalne, co stanowi podstawę 
zdrowej gospodarki, a tym samym 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 25
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwo członkowskie, które uzna za 
konieczne utrzymanie przepisów 
krajowych ze względu na znaczące 

skreślony
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potrzeby w zakresie ochrony środowiska 
lub wprowadzenie nowych przepisów 
opartych na nowych dowodach 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska ze względu na szczególny 
problem tego państwa członkowskiego, 
powstały po przyjęciu obowiązujących 
środków wykonawczych, może to zrobić 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
95 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, który przewiduje 
uprzednią notyfikację i uzyskanie zgody 
Komisji.

Or. pl

Poprawka 26
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwo członkowskie, które uzna za 
konieczne utrzymanie przepisów 
krajowych ze względu na znaczące 
potrzeby w zakresie ochrony środowiska 
lub wprowadzenie nowych przepisów 
opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska ze 
względu na szczególny problem tego 
państwa członkowskiego, powstały po 
przyjęciu obowiązujących środków 
wykonawczych, może to zrobić zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 95 ust. 4, 5 i 
6 Traktatu, który przewiduje uprzednią 
notyfikację i uzyskanie zgody Komisji.

(10) Państwo członkowskie, które uzna za 
konieczne utrzymanie przepisów 
krajowych ze względu na znaczące 
potrzeby w zakresie ochrony środowiska 
lub wprowadzenie nowych przepisów 
opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska ze 
względu na szczególny problem tego 
państwa członkowskiego, powstały po 
przyjęciu obowiązujących środków 
wykonawczych, może to zrobić zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 95 ust. 4, 5 i 
6 Traktatu, który przewiduje uprzednią 
notyfikację i uzyskanie zgody Komisji pod 
warunkiem, że żadne tego rodzaju 
przepisy krajowe nie będą działać przeciw 
harmonizacji lub funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu nie powinna zachęcać państw członkowskich do 
przyjmowania niezależnych przepisów, które będą udaremniać harmonizacyjny zamiar 
dyrektywy lub działać przeciw rynkowi wewnętrznemu.

Poprawka 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zmaksymalizowania korzyści 
dla środowiska, wynikających z 
ulepszonych projektów, konieczne może 
być poinformowanie konsumentów o 
cechach środowiskowych i ekologiczności 
produktów związanych z energią oraz 
doradzanie im, jak używać takiego 
produktu w sposób przyjazny dla 
środowiska.

(11) W celu zmaksymalizowania korzyści 
dla środowiska, wynikających z 
ulepszonych projektów, nadrzędne 
znaczenie ma poinformowanie 
konsumentów o cechach środowiskowych i 
ekologiczności produktów oraz doradzanie 
im, jak używać takiego produktu w sposób 
przyjazny dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie konsumentów stanowi centralną kwestię zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji. Polityka będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy konsumenci będą wystarczająco 
świadomi dostępnych wyborów oraz sposobów wykorzystywania oferowanych produktów i 
usług.

Poprawka 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) powstała w oparciu o komunikat 
Komisji w sprawie zintegrowanej polityki 
produktowej (COM(2003)0302), niniejsza 
dyrektywa powinna promować 
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alternatywne wzorce przedsiębiorczości 
sprzyjające ekologiczności produktów i 
usług w całym cyklu ich życia.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 2.

Poprawka 29
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomimo, że pożądane jest 
wszechstronne podejście do 
ekologiczności produktów, graniczenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez 
zwiększoną efektywność energetyczną
powinno być traktowane jako 
najważniejszy cel ochrony środowiska, do 
czasu przyjęcia planu roboczego.

(13) Ograniczenie energochłonności oraz 
generowania odpadów w fazach
produkcji, użytkowania oraz utylizacji 
produktów powinno być traktowane jako 
najważniejszy cel ochrony środowiska, do 
czasu przyjęcia planu roboczego.

Or. pl

Uzasadnienie

Najlepszym i skutecznym sposobem ochrony środowiska nauralnego jest zmniejszanie 
energochłonności produktu na każdym etapie jego „cyklu życia”. 

Poprawka 30
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomimo że pożądane jest 
wszechstronne podejście do ekologiczności 

(13) Pomimo że pożądane jest 
wszechstronne podejście do ekologiczności 
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produktów, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez zwiększoną 
efektywność energetyczną powinno być 
traktowane jako najważniejszy cel ochrony 
środowiska, do czasu przyjęcia planu 
roboczego.

produktów, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez zwiększoną 
efektywność energetyczną powinno być 
traktowane jako najważniejszy cel ochrony 
środowiska, do czasu przyjęcia planu 
roboczego. Informacje na temat emisji 
CO2 produktów powinny być powszechnie 
wykorzystywane i uwzględniane w 
ekoprojektowaniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 31
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych ilościowo 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
niektórych produktów lub ich aspektów 
środowiskowych w celu zminimalizowania 
ich oddziaływania na środowisko. Biorąc 
pod uwagę pilną potrzebę działania na 
rzecz wykonania zobowiązań objętych 
Protokołem z Kioto do Konwencji 
ramowej Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 
bez uszczerbku dla zintegrowanego 
podejścia promowanego w niniejszej 
dyrektywie, należy nadać pierwszeństwo 
tym środkom, które mogą znacząco 
wpłynąć na redukcję emisji gazów 
cieplarnianych przy niskich kosztach. 
Środki takie mogą także przyczynić się do 

(14) Konieczne i uzasadnione może okazać 
się ustanowienie określonych ilościowo 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
niektórych produktów lub ich aspektów 
środowiskowych w celu zminimalizowania 
ich oddziaływania na środowisko. Biorąc 
pod uwagę pilną potrzebę działania na 
rzecz wykonania zobowiązań objętych 
Protokołem z Kioto do Konwencji 
ramowej Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC), a także 
na rzecz realizacji wspólnotowego 
zobowiązania do osiągnięcia 20% 
poprawy w dziedzinie wydajności 
energetycznej do roku 2020 oraz bez 
uszczerbku dla zintegrowanego podejścia 
promowanego w niniejszej dyrektywie, 
należy nadać pierwszeństwo tym środkom, 
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zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów oraz stanowić znaczący wkład do 
10-letnich ram dla programów dotyczących 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji 
uzgodnionych na światowym szczycie w 
sprawie zrównoważonego rozwoju w 
Johannesburgu we wrześniu 2002 r.

które mogą znacząco wpłynąć na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych przy niskich 
kosztach. Środki takie mogą także 
przyczynić się do zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów oraz stanowić 
znaczący wkład do 10-letnich ram dla 
programów dotyczących zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji uzgodnionych na 
światowym szczycie w sprawie 
zrównoważonego rozwoju w 
Johannesburgu we wrześniu 2002 r.

Or. en

Poprawka 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pierwszeństwo powinno zostać 
przyznane cyklom alternatywnym 
działania, np. samoregulacjom ustalanym 
przez daną branżę, jeśli prawdopodobne 
jest, iż takie działanie spowoduje szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
polityki niż wprowadzenie wymogów 
obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą 
okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe 
nie będą ewoluować w odpowiednim 
kierunku lub z zadawalającą szybkością.

(17) Pierwszeństwo powinno zostać 
przyznane cyklom alternatywnym 
działania, np. samoregulacjom ustalanym 
przez daną branżę, jeśli prawdopodobne 
jest, iż takie działanie spowoduje szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
polityki niż wprowadzenie wymogów 
obowiązkowych. Powinno się zachęcać 
sektory przemysłowe do przygotowania 
propozycji samoregulacyjnych. Środki 
legislacyjne powinny zostać narzucone 
tylko wtedy, gdy siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością. 

Or. en

Uzasadnienie

Samoregulacja w obrębie ofert przemysłu może być opłacalnym sposobem na zwiększenie 
efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania zasobów. Należy zachęcac do 
zgłaszania inicjatyw przez sam przemysł.
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Poprawka 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pierwszeństwo powinno zostać 
przyznane cyklom alternatywnym 
działania, np. samoregulacjom ustalanym 
przez daną branżę, jeśli prawdopodobne 
jest, iż takie działanie spowoduje szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
polityki niż wprowadzenie wymogów 
obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą 
okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe 
nie będą ewoluować w odpowiednim 
kierunku lub z zadawalającą szybkością.

(17) Pierwszeństwo powinno zostać 
przyznane cyklom alternatywnym 
działania, np. samoregulacjom ustalanym 
przez daną branżę, jeśli prawdopodobne 
jest, iż takie działanie spowoduje szybsze 
lub mniej kosztowne osiągnięcie celów 
polityki niż wprowadzenie wymogów 
obowiązkowych. Powinno się zachęcać 
sektory przemysłowe do przygotowania 
propozycji samoregulujących. Środki 
legislacyjne powinny zostać narzucone 
tylko wtedy, gdy siły rynkowe nie będą 
ewoluować w odpowiednim kierunku lub z 
zadawalającą szybkością.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umocnić przekonanie, że postęp w kierunku lepszego zrównoważenia prawdopodobnie 
może być zrealizowany szybko poprzez działania dobrowolne. Sektory produktów związanych 
z energią, które albo nie mogą opracować środków samoregulacyjnych, albo wolą tego nie 
robić, w sposób naturalny z czasem zostałyby poddane narzuconym środkom wykonawczym, 
ale takie podejście nie powinno oznaczać, że samoregulacja dobrowolna, która już jest 
gotowa i dostępna w innych sektorach produktów związanych z energią, powinna być 
zarzucana, przeciwnie, powinno się ją czynnie popierać.

Poprawka 34
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
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w bardzo małych przedsiębiorstwach. 
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji 
związanych z przyjaznym dla środowiska 
charakterem ich produktów.

w bardzo małych przedsiębiorstwach. 
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji,
brak zbędnych wymagań 
biurokratycznych, unikanie obciążenia 
dodatkowymi kosztami, niewspółmiernymi 
w stosunku do planowanych celów 
ekoprojeku oraz wydłużone okresy 
wdrażania przepisów.

Or. pl

Uzasadnienie

MŚP oraz bardzo małe przedsiębiorstwa są szczególnie wrażliwe na te zmiany przepisów, 
które generują dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne. Mając na uwadze celowość i 
skuteczność rzeczywistych działań wspomagających, nie należy ograniczać się tylko do 
zapewnienia dostępu do informacji, gdyż jest to jedynie wstępny etap adaptacji do nowych 
warunków działania dla MŚP.

Poprawka 35
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Produkty związane z energią 
spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu, ustanowione w środkach 
wykonawczych do niniejszej dyrektywy, 
powinny posiadać oznakowanie „CE” i 
związane z nim informacje w celu 
umożliwienia wprowadzenia ich do obrotu 
na rynku wewnętrznym oraz ich 
swobodnego przepływu. Rygorystyczne 
egzekwowanie środków wykonawczych 
jest niezbędne w celu redukcji 
oddziaływania na środowisko produktów 
związanych z energią podlegających 
regulacji oraz zapewnienia uczciwej 
konkurencji.

(22) Produkty związane z energią 
spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu, ustanowione w środkach 
wykonawczych do niniejszej dyrektywy, 
powinny posiadać oznakowanie „CE” i 
związane z nim informacje w celu 
umożliwienia wprowadzenia ich do obrotu 
na rynku wewnętrznym oraz ich 
swobodnego przepływu.

Or. pl
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Uzasadnienie

Rygorystyczne egzekwowanie środków wykonawczych stoi w sprzeczności z zasadami 
sposobów realizacji celów ekoprojektu przedstawionymi w punktach 17, 18 oraz 19 
preambuły, a odnoszących się do mechanizmów samoregulacji.

Poprawka 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Produkty związane z energią 
spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu, ustanowione w środkach 
wykonawczych do niniejszej dyrektywy, 
powinny posiadać oznakowanie „CE” i 
związane z nim informacje w celu 
umożliwienia wprowadzenia ich do obrotu 
na rynku wewnętrznym oraz ich 
swobodnego przepływu. Rygorystyczne 
egzekwowanie środków wykonawczych 
jest niezbędne w celu redukcji 
oddziaływania na środowisko produktów 
związanych z energią podlegających 
regulacji oraz zapewnienia uczciwej 
konkurencji.

(22) Produkty związane z energią 
spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu, ustanowione w środkach 
wykonawczych do niniejszej dyrektywy
lub w środkach samoregulacyjnych, 
powinny posiadać oznakowanie „CE” i 
związane z nim informacje w celu 
umożliwienia wprowadzenia ich do obrotu 
na rynku wewnętrznym oraz ich 
swobodnego przepływu. Rygorystyczne 
egzekwowanie środków wykonawczych 
jest niezbędne w celu redukcji 
oddziaływania na środowisko produktów 
związanych z energią podlegających 
regulacji oraz zapewnienia uczciwej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zagwarantowanie uznawania na rynku produktów zgodnych z wymogami 
określonymi w środkach samoregulacyjnych, równoznacznego z uznawaniem na mocy 
środków wykonawczych.
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Poprawka 37
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Produkty związane z energią
spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu, ustanowione w środkach 
wykonawczych do niniejszej dyrektywy, 
powinny posiadać oznakowanie „CE” i 
związane z nim informacje w celu 
umożliwienia wprowadzenia ich do obrotu 
na rynku wewnętrznym oraz ich 
swobodnego przepływu. Rygorystyczne 
egzekwowanie środków wykonawczych 
jest niezbędne w celu redukcji 
oddziaływania na środowisko produktów 
związanych z energią podlegających 
regulacji oraz zapewnienia uczciwej 
konkurencji.

(22) Produkty energochłonne spełniające 
wymogi dotyczące ekoprojektu, 
ustanowione w środkach wykonawczych 
do niniejszej dyrektywy, powinny posiadać 
oznakowanie „CE” i związane z nim 
informacje, zwłaszcza dotyczące emisji 
CO2 produktu, w celu umożliwienia 
wprowadzenia ich do obrotu na rynku 
wewnętrznym oraz ich swobodnego 
przepływu. Rygorystyczne egzekwowanie 
środków wykonawczych jest niezbędne w 
celu redukcji oddziaływania na środowisko 
produktów energochłonnych
podlegających regulacji oraz zapewnienia 
uczciwej konkurencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 38
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych oraz swojego planu 
roboczego Komisja powinna skonsultować 
się z przedstawicielami państw 
członkowskich, a także z 

(23) Podczas przygotowywania środków 
wykonawczych oraz swojego planu 
roboczego Komisja powinna skonsultować 
się z przedstawicielami państw 
członkowskich, a także z 
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zainteresowanymi stronami związanymi z 
daną grupą produktów, takimi jak 
przedstawiciele branż przemysłowych, w 
tym MŚP i rzemieślników, związki 
zawodowe, handlowcy, detaliści, 
importerzy, organizacje ochrony 
środowiska oraz organizacje 
konsumenckie.

zainteresowanymi stronami związanymi z 
produktem lub daną grupą produktów, 
takimi jak przedstawiciele branż 
przemysłowych, w tym MŚP i 
rzemieślników, związki zawodowe, 
handlowcy, detaliści, importerzy, 
organizacje ochrony środowiska oraz 
organizacje konsumenckie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu powiązania określenia „produkt” zdefiniowanego w dyrektywie i grupy tego rodzaju 
produktów do celów utworzenia środków wykonawczych.

Poprawka 39
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadkach, w których istniejące 
prawodawstwo pokrywa część lub 
wszystkie wymogi niniejszej dyrektywy, 
pierwszeństwo przyznaje się istniejącym 
ramom regulacyjnym. 

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawca powinien unikać zamieszania i nakładania się przepisów. Niektóre sektory są 
już właściwie regulowane szczegółowymi przepisami. Zgodnie z zasadami zawartymi w 
ostatni przyjętych „Nowych ramach legislacyjnych” najpierw należy stosować szczegółowe 
przepisy związane z produktem.
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Poprawka 40
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Produkty wykonane na zamówienie 
wyłączone są z zakresu niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Poprawka 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
ustalenie wymogów, jakie muszą spełniać 
produkty związane z energią objęte przez 
środki wykonawcze, aby mogły zostać 
wprowadzone do obrotu lub użytkowania . 
Przyczynia się ona do zrównoważonego 

2. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
ustalenie wymogów, jakie muszą spełniać 
produkty związane z energią objęte przez 
środki wykonawcze, aby mogły zostać 
wprowadzone do obrotu lub użytkowania . 
Przyczynia się ona do zrównoważonego 
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rozwoju poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej i poziomu ochrony 
środowiska przy jednoczesnym 
zwiększaniu bezpieczeństwa dostaw 
energii.

rozwoju poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej i wykorzystania zasobów 
oraz poziomu ochrony środowiska przy 
jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa 
dostaw energii.

Or. en

Poprawka 42
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wyroby wykonane na zamówienie 
wyłączone są z zakresu niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Nowy pakiet dotyczący towarów na rynku wewnętrznym zawiera przepisy dotyczące unikania 
zbędnych obciążeń dla MŚP. Rozporządzenie 765/2008/WE przewiduje, że „dla produktów 
wykonanych na zamówienie i dla krótkich serii produktów” ułatwia się „techniczne i 
administracyjne warunki dotyczące procedur oceny zgodności”. Oceny zgodności powinny 
być przeprowadzane w sposób zapewniający unikanie zbędnych obciążeń dla przedsiębiorstw.

Poprawka 43
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
stanowią uszczerbku dla przepisów 
zawartych w instrumentach 
wspólnotowych dotyczących wymogów 
technicznych w dziedzinie ochrony 
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środowiska naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Poprawka 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
środków przewozu osób lub towarów.

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
środków przewozu osób lub towarów lub 
wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać podwójnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych, 
ponieważ podlegają one kompleksowemu prawodawstwu, które obejmuje już lub wkrótce 
będzie obejmować wszystkie aspekty ekoprojektu:
 Dyrektywa 89/106/WE w sprawie wyrobów budowlanych (przyszłe rozporządzenie w 

sprawie wyrobów budowlanych COM (2008) 311, w trakcie przeglądu)
 Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (w trakcie 

przekształcenia)
 Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów
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Poprawka 45
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający wpływ na zużycie energii podczas 
jego używania, który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 
Europejskiej, łącznie z częściami, które 
mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający wpływ na zużycie energii podczas 
jego używania, który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 
Europejskiej, łącznie z częściami, które 
mają wpływ na energochłonność 
produktu związanego z energią, które 
mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane jest uściślenie celem uniknięcia sytuacji, w której części przeznaczone do 
włączenia do produktów związanych z energią, których właściwości nie mają wpływu na 
energochłonność produktu związanego z energią, będą objęte zakresem przedmiotowej 
dyrektywy. 

Niemniej jednak przed rozszerzeniem zakresu dyrektywy należy skupić się na osiągnięciu 
lepszej integracji poszczególnych instrumentów regulacyjnych i wykorzystaniu synergii 
między nimi, zapewniając jednocześnie jednakowe ich wdrażanie przez państwa 
członkowskie. 
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Poprawka 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający wpływ na zużycie energii podczas 
jego używania , który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 
Europejskiej , , łącznie z częściami , które 
mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający znaczący wpływ na zużycie energii 
podczas jego używania, który jest
wprowadzany do obrotu lub użytkowania 
w Unii Europejskiej, łącznie z częściami, 
które mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana definicja wydaje się zbyt ogólnikowa i powinna zostać ograniczona tak, żeby 
jedynie produkty mające znaczący wpływ na zużycie energii zostały objęte zakresem 
przedmiotowej dyrektywy. Jest to zgodne z podstawowym celem zagwarantowania 
współmierności między wpływem na środowisko i potencjałem w zakresie poprawy. 

Poprawka 47
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „produkt związany z energią” , zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający wpływ na zużycie energii podczas 
jego używania, który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 
Europejskiej, łącznie z częściami, które 
mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar, 
którego energochłonność w procesie 
produkcji może zostać obliczona lub który
ma wpływ na zużycie energii podczas jego 
używania, który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 
Europejskiej, łącznie z częściami, które 
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dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne części 
dla użytkowników końcowych, a których 
ekologiczność może być oceniana osobno;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dołączyć energochłonność w procesie produkcji.

Poprawka 48
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „oddziaływanie na środowisko” 
oznacza wszelkie zmiany w środowisku, w 
całości lub częściowo wynikające z 
działania danego produktu podczas jego 
cyklu życia;

12. „oddziaływanie na środowisko” 
oznacza wszelkie dające się przewidzieć 
lub określić zmiany w środowisku, w 
całości lub częściowo wynikające z 
wyprodukowania, użytkowania oraz 
unieszkodliwienia danego produktu 
podczas jego cyklu życia;

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiany, których nie jesteśmy świadomi nie mają znaczenia dla podjęcia racjonalnych działań. 
Cykl życia produktu obejmuje kilka faz, z których działanie jest charakterystyczne jedynie dla 
fazy użytkowania. Skoro cele ekoprojektu są wdrażane już na etapie projektowania produktu, 
więc jest logiczne, że muszą one uwzględniać całość jego cyklu życia.
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Poprawka 49
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. „znaczący wpływ na środowisko” 
oznacza skutki dla środowiska wywołane 
przez produkt spełniający wszystkie 
kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uściślenia, co rozumie się przez „znaczący wpływ na środowisko”.

Poprawka 50
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „cykl życia” oznacza kolejne i 
połączone ze sobą etapy istnienia produktu 
od wykorzystania surowca do ostatecznego 
unieszkodliwienia;

13. „cykl życia” oznacza kolejne i 
połączone ze sobą etapy istnienia produktu
od wykorzystania surowca do ostatecznego 
unieszkodliwienia bądź ponownego 
wykorzystania lub recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmodyfikować pojęcie „od kołyski po grób”. Bardzo często produkty, których 
użyteczność się skończyła, mogą być odremontowane i/lub poddane recyklingowi celem 
wykorzystania w nowych produktach.
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Poprawka 51
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „cykl życia” oznacza kolejne i 
połączone ze sobą etapy istnienia produktu
od wykorzystania surowca do ostatecznego 
unieszkodliwienia;

13. „cykl życia” oznacza kolejne i 
połączone ze sobą etapy istnienia produktu 
od wykorzystania energii i surowca w 
procesie produkcji, zużycia energii 
podczas transportu i dystrybucji oraz w 
fazie wykorzystywania przez użytkownika, 
ewentualnego ponownego wykorzystania 
lub recyklingu i wykorzystania 
zaoszczędzonej energii podczas
ostatecznego unieszkodliwienia;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia, że objęte są zarówno wykorzystanie energii, jak i proces produkcji, 
transport/dystrybucja oraz ponownego wykorzystania/recyklingu.

Poprawka 52
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. „odzyskiwanie energii” oznacza 
wykorzystanie odpadów palnych jako 
sposobu wytwarzania energii w procesie 
bezpośredniego spalania z użyciem innych 
odpadów lub bez ich użycia, ale z 
odzyskiwaniem ciepła;

skreślony

Or. pl
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Uzasadnienie

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Poprawka 53
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. „odzyskiwanie energii” oznacza 
wykorzystanie odpadów palnych jako 
sposobu wytwarzania energii w procesie 
bezpośredniego spalania z użyciem innych 
odpadów lub bez ich użycia, ale z 
odzyskiwaniem ciepła;

16. „częściowe odzyskiwanie energii 
poprzez spalanie” oznacza termiczną 
utylizację odpadów palnych w procesie 
bezpośredniego spalania z użyciem innych 
odpadów lub bez ich użycia, ale z 
odzyskiwaniem części energii w postaci
ciepła;

Or. pl

Uzasadnienie

Należy nazywać rzeczy po imieniu. Spalanie odpadów nie może być głównie traktowane jako 
sposób na odzyskiwanie energii, gdyż jest jedynie sposobem utylizacji odpadów, dodatkowo 
obciążonym dużym ryzykiem środowiskowym. Odzysk energii powstałej podczas spalania 
odpadów wiąże się nieodłącznie z wzrostem toksyczności emitowanych spalin, na skutek 
wtórnej syntezy ich toksycznych składników, w niższej temperaturze procesu, obniżonej 
odbiorem ciepła. 
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Poprawka 54
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. „profil ekologiczny” oznacza opis, 
zgodnie ze środkiem wykonawczym 
mającym zastosowanie do produktu, 
elementów wejściowych i wyjściowych 
(jak materiały, emisje i odpady), 
związanych z danym produktem w całym 
jego cyklu życia, które są ważne z punktu 
widzenia oddziaływania przez niego na 
środowisko oraz są wyrażone w ilościach 
fizycznych, które można zmierzyć;

„profil ekologiczny” oznacza opis, zgodnie 
ze środkiem wykonawczym mającym 
zastosowanie do produktu
energochłonnego, elementów 
wejściowych i wyjściowych (jak materiały, 
emisje i odpady), związanych z danym 
produktem energochłonnym w całym jego 
cyklu życia, które są ważne z punktu 
widzenia oddziaływania przez niego na 
środowisko oraz są wyrażone w ilościach 
fizycznych, które można zmierzyć, łącznie 
z emisją CO2;

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu , znajdującymi
odzwierciedlenie w dokumentacji 

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta ogólnym 
oddziaływaniem produktu na środowisko 
w całym jego cyklu życia, znajdującym
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technicznej; odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, ze wszelkie oceny ekologiczności muszą opierać się na podejściu z 
punktu widzenia cyklu życia.

Poprawka 56
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu znajdującymi
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej;

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu znajdujące
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej i przekładające się na 
rzeczywiste zmniejszenie wpływu danego 
produktu na środowisko naturalne 
podczas całego lub któregokolwiek z
etapów jego cyklu życia.

Or. pl

Uzasadnienie

„Ekologiczność” nie może kończyć się w dokumentacji technicznej produktu, lecz winna 
przynosić realny zysk środowiskowy. W innym przypadku określenie to będzie jedynie 
frazesem, a poniesione wysiłki spowodują zwiększenie kosztów środowiskowych w odniesieniu 
do całości nakładów na dany produkt.
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Poprawka 57
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta aspektami 
środowiskowymi produktu, znajdującymi
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej;

21. „ekologiczność” w stosunku do danego 
produktu oznacza wyniki zarządzania 
przez producenta ogólnym 
oddziaływaniem produktu na środowisko 
w całym jego cyklu życia, znajdującym
odzwierciedlenie w dokumentacji 
technicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Cefic popiera włączenie potrzeby uwzględniania całego cyklu życia w ocenie ekologiczności.

Poprawka 58
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. „poprawa ekologiczności” oznacza 
proces udoskonalania ekologiczności
danego produktu w odniesieniu do 
kolejnych generacji produktu, chociaż 
niekoniecznie dotycząca wszystkich 
aspektów środowiskowych produktu 
jednocześnie.

22. „poprawa ekologiczności” oznacza 
trwałą tendencję zmniejszania wpływu 
danego produktu na środowisko 
naturalne w odniesieniu do kolejnych jego
generacji chociaż niekoniecznie dotyczącą 
wszystkich aspektów środowiskowych 
produktu jednocześnie.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawa ekologiczności nie może być biurokratycznym sformułowaniem przejawiającym się 
w zmianie dokumentacji technicznej, lecz realnym, mierzalnym zmniejszeniem uciążliwości 
produktu dla środowiska naturalnego.
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Poprawka 59
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ustalenia całkowitej emisji CO2 
produktu wprowadzanego na rynek lub 
oddawanego do użytku w Unii 
Europejskiej,

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zanim dany produkt objęty środkami 
wykonawczymi zostanie wprowadzony do 
obrotu lub użytkowania, zostaje na nim 
umieszczone oznakowanie zgodności CE i 
wydana deklaracja zgodności, jeżeli 
producent lub jego autoryzowany 
przedstawiciel zapewnia i oświadcza, że 
produkt jest zgodny z wszystkimi 
odpowiednimi przepisami danego środka 
wykonawczego.

1. Zanim dany produkt objęty środkami 
wykonawczymi lub środkami 
samoregulacyjnymi zostanie 
wprowadzony do obrotu lub użytkowania, 
zostaje na nim umieszczone oznakowanie 
zgodności CE i wydana deklaracja 
zgodności, jeżeli producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel zapewnia i 
oświadcza, że produkt jest zgodny z 
wszystkimi odpowiednimi przepisami 
danego środka wykonawczego.
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Or. en

Poprawka 61
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zanim dany produkt objęty środkami 
wykonawczymi zostanie wprowadzony do 
obrotu lub użytkowania, zostaje na nim 
umieszczone oznakowanie zgodności CE i 
wydana deklaracja zgodności, jeżeli 
producent lub jego autoryzowany 
przedstawiciel zapewnia i oświadcza, że 
produkt jest zgodny z wszystkimi 
odpowiednimi przepisami danego środka 
wykonawczego.

1. Zanim dany produkt objęty środkami 
wykonawczymi lub środkami
samoregulacyjnymi zostanie 
wprowadzony do obrotu lub użytkowania, 
zostaje na nim umieszczone oznakowanie 
zgodności CE i wydana deklaracja 
zgodności, jeżeli producent lub jego 
autoryzowany przedstawiciel zapewnia i 
oświadcza, że produkt jest zgodny z 
wszystkimi odpowiednimi przepisami 
danego środka wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z zaproponowaną powyżej poprawką 2.

Poprawka 62
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6
Swobodny przepływ

skreślony

1. Państwa członkowskie nie zakazują, nie 
ograniczają ani nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu lub do 
użytkowania na swoich terytoriach 
produktu spełniającego wszystkie 



AM\766500PL.doc 39/55 PE418.286v02-00

PL

odpowiednie wymogi danego środka 
wykonawczego i posiadającego 
oznakowanie CE zgodnie z art. 5 ze 
względu na wymogi dotyczące ekoprojektu 
odnoszące się do tych jego parametrów, o 
których mowa w załączniku I część 1, 
objętych danym środkiem wykonawczym.
2. Państwa członkowskie nie zakazują, nie 
ograniczają ani nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu lub do 
użytkowania na swoich terytoriach 
danego produktu noszącego oznakowanie
CE zgodnie z art. 5 ze względu na wymogi 
dotyczące ekoprojektu odnoszące się do 
tych jego parametrów, o których mowa w 
załączniku I część 1, i co do których 
obowiązujący środek wykonawczy 
stanowi, że wymogi dotyczące ekoprojektu 
w stosunku do niego nie są konieczne.
3. Państwa członkowskie nie zakazują 
wystawiania, na przykład podczas targów 
handlowych, wystaw i pokazów, 
produktów , które nie są zgodne z 
przepisami odpowiednich środków 
wykonawczych, pod warunkiem że 
zaopatrzone będą one w widoczne 
oznaczenia, iż nie mogą zostać 
wprowadzone do obrotu lub użytkowania 
przed zapewnieniem ich zgodności z 
przepisami.

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.
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Poprawka 63
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, w szczególności 
wzmacniając sieci i struktury wsparcia,
udzielają MŚP oraz bardzo małym 
przedsiębiorstwom zachęt do przyjęcia 
podejścia rozsądnego z punktu widzenia
ochrony środowiska już na etapie 
projektowania produktów, jak również do 
dostosowywania się do przyszłego 
prawodawstwa europejskiego.

3. Państwa członkowskie udzielają MŚP 
oraz bardzo małym przedsiębiorstwom 
zachęt do przyjęcia podejścia zgodnego z 
zasadami ochrony środowiska już na etapie 
projektowania produktów, jak również do 
dostosowywania się do przyszłego 
prawodawstwa europejskiego.

Or. pl

Uzasadnienie

Jeżeli wymagania ekoprojektu mają być spełnione, to muszą być one jasno precyzowane. 
Podejście zgodne z zasadami ochrony środowiska oznacza zmniejszenie całkowitych kosztów 
środowiskowych produktu na każdym etapie jego cyklu życia.

Poprawka 64
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
MŚP oraz bardzo małym 
przedsiębiorstwom wszelką pomoc w 
zakresie informacji o wymaganiach 
ekoprojektu. Wymagania te nie mogą 
charakteryzować się niewspółmiernymi 
obciążeniami w stosunku do celów 
ekoprojektu. W uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
wprowadzić czasowe uchylenia od 
szczególnie obciążających wymagań 
dotyczące realizacji tych celów.
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Or. pl

Uzasadnienie

MŚP oraz bardzo małe przedsiębiorstwa są szczególnie wrażliwe na te zmiany przepisów, 
które generują dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne. Mając na uwadze celowość i 
skuteczność rzeczywistych działań wspomagających, nie należy ograniczać się tylko do 
zapewnienia dostępu do informacji, gdyż jest to jedynie wstępny etap adaptacji do nowych 
warunków działania.

Poprawka 65
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) produkt posiada znaczący potencjał w 
zakresie poprawy jego ekologiczności bez 
pociągania za sobą nadmiernych kosztów, 
ze szczególnym uwzględnieniem:

c) produkt posiada wykonalny technicznie 
i uzasadniony ekonomicznie potencjał w 
zakresie poprawy jego ekologiczności bez 
pociągania za sobą nadmiernych kosztów, 
oparty na analizie kosztu cyklu życia, ze 
szczególnym uwzględnieniem:

Or. en

Uzasadnienie

Analiza kosztów powinna opierać się na pełnym cyklu życia produktu.

Poprawka 66
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu, 
a także jego wszystkie istotne aspekty 
środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną. Kompleksowość analiz 

a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu
energochłonnego, a także jego wszystkie 
istotne aspekty środowiskowe, w tym 
efektywność energetyczną oraz całkowitą 
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aspektów środowiskowych i zdolności do 
ich poprawy musi być proporcjonalna do 
ich znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu 
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

emisję CO2. Kompleksowość analiz 
aspektów środowiskowych i zdolności do 
ich poprawy musi być proporcjonalna do 
ich znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu 
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 67
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu, 
a także jego wszystkie istotne aspekty 
środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną. Kompleksowość analiz 
aspektów środowiskowych i zdolności do 
ich poprawy musi być proporcjonalna do 
ich znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu
łącznie z procesem produkcji, a także jego 
wszystkie istotne aspekty środowiskowe, w 
tym efektywność energetyczną i 
wykorzystania zasobów. Kompleksowość 
analiz aspektów środowiskowych i 
zdolności do ich poprawy musi być 
proporcjonalna do ich znaczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dołączyć energochłonność w procesie produkcji.

Poprawka 68
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu
, a także jego wszystkie istotne aspekty 
środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną. Kompleksowość analiz 
aspektów środowiskowych i zdolności do 
ich poprawy musi być proporcjonalna do 
ich znaczenia. Przyjęcie wymogów 
dotyczących ekoprojektu w zakresie 
istotnych aspektów środowiskowych 
danego produktu , nie może być 
nadmiernie opóźnione z powodu 
niepewności dotyczących innych 
aspektów;

 a) weźmie pod uwagę cykl życia produktu
, a także jego wszystkie istotne aspekty 
środowiskowe, w tym efektywność 
energetyczną i wykorzystania zasobów. 
Kompleksowość analiz aspektów 
środowiskowych i zdolności do ich 
poprawy musi być proporcjonalna do ich 
znaczenia.

Or. en

Poprawka 69
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje oceny, która uwzględni wpływ 
na środowisko, konsumentów i 
producentów, w tym małe i średnie 
przedsiębiorstwa, z punktu widzenia 
konkurencyjności, biorąc pod uwagę także 
rynki spoza Wspólnoty, innowacyjności, 
dostępu do rynku oraz kosztów i korzyści;

b) dokonuje oceny, która uwzględni wpływ 
na środowisko, konsumentów i 
producentów, w tym MŚP oraz bardzo 
małe przedsiębiorstwa, z punktu widzenia 
konkurencyjności, biorąc pod uwagę także 
rynki spoza Wspólnoty, innowacyjności, 
dostępu do rynku oraz kosztów i korzyści;

Or. pl
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Uzasadnienie

W przepisach dotyczących realizacji celów dla ekoprojektu nie wolno zagubić założeń 
formułowanych w jego preambule. Gospodarka Wspólnotowa jest także oparta o działalność 
drobnych podmiotów gospodarczych (bardzo małe przedsiębiorstwa) których interesy nie 
mogą być pomijane w przepisach przyjmowanego prawa.

Poprawka 70
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ustala datę/daty wprowadzenia, wszelkie 
tymczasowe lub przejściowe środki lub 
okresy, uwzględniając w szczególności 
ewentualny wpływ na MŚP lub na
poszczególne grupy produktów 
wytwarzanych przede wszystkim przez
MŚP.

f) ustala datę/daty wprowadzenia, wszelkie 
tymczasowe lub przejściowe środki lub 
okresy, uwzględniając w szczególności 
ewentualny wpływ na MŚP oraz bardzo 
małe przedsiębiorstwa lub na poszczególne 
grupy produktów przez nie wytwarzanych.

Or. pl

Uzasadnienie

W przepisach dotyczących realizacji celów dla ekoprojektu nie wolno zagubić założeń 
formułowanych w jego preambule. Gospodarka Wspólnotowa jest oparta o działalność MŚP 
oraz drobnych podmiotów gospodarczych (bardzo małe przedsiębiorstwa) których interesy 
nie mogą być pomijane w przepisach przyjmowanego prawa.

Poprawka 71
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 6 lipca 2007 r. 
określa plan prac, który podaje się do 

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 
31 grudnia 2009 r., a następnie co trzy 
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publicznej wiadomości. lata, określa projekt planu prac, który 
uwzględnia rozszerzenie zakresu na 
produkty zwiazane z energią i który podaje 
się do publicznej wiadomości.

Plan prac określa na następne trzy lata 
sugerowaną listę grup produktów, które 
będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Projekt planu prac określa na następne 
trzy lata kompletną listę grup produktów, 
które będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Plan prac jest okresowo zmieniany przez 
Komisję po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym.

Projekt planu prac zostaje przedstawiony 
Parlamentowi Europejskiemu do 
rozpatrzenia. Parlament Europejski 
rozpatruje każdą grupę produktów 
osobno. Ostateczny plan prac zawiera 
jedynie te grupy produktów, dla których 
Parlament Europejski wydał zgodę. 
Komisja nie uwzględnia żadnych innych 
grup produktów przy przyjmowaniu 
środków wykonawczych. Mogą one być
ponownie przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu do udzielenia zgody w 
kolejnym projekcie planu prac.

Or. de

Uzasadnienie

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.

Poprawka 72
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapity pierwszy i pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
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Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 6 lipca 2007 r.
określa plan prac, który podaje się do 
publicznej wiadomości.

Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 6 lipca 2010 r.
określa plan prac, który podaje się do 
publicznej wiadomości.

Plan zawiera priorytetową listę produktów 
związanych z energią (np. wyroby 
budowlane i detergenty) oraz produktów 
zużywających wodę, które należy objąć 
regulacją do roku 2012 w oparciu o ich 
wpływ na środowisko i zakres 
potencjalnych ulepszeń podczas cyklu 
życia.

Or. en

Poprawka 73
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do roku 2011 Komisja opracowuje 
metody do przygotowania środków 
wykonawczych i ułatwienia ustalania 
priorytetów w zakresie produktów 
niezwiązanych z energią, w tym 
produktów zużywających wodę, wyrobów 
tekstylnych, mebli, wyrobów budowlanych 
i detergentów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne metody przygotowywania środków wykonawczych muszą zostać przystosowane, aby 
uwzględniać produkty niezwiązane z energią.
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Poprawka 74
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów, które zostały określone przez 
ECCP jako posiadające duży potencjał 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób oszczędny, takich jak sprzęt 
grzewczy i służący do grzania wody, 
systemy o napędzie elektrycznym, 
oświetlenie i sprzęt biurowy zarówno do 
użytku domowego, jak i w sektorze usług, 
urządzenia gospodarstwa domowego, 
elektronika użytkowa oraz systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja);

środki wykonawcze, poczynając od tych 
produktów lub grup produktów, które 
zostały określone przez ECCP jako 
posiadające duży potencjał redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, 
takich jak sprzęt grzewczy i służący do 
grzania wody, systemy o napędzie 
elektrycznym, oświetlenie i sprzęt biurowy 
zarówno do użytku domowego, jak i w 
sektorze usług, urządzenia gospodarstwa 
domowego, elektronika użytkowa oraz 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i 
klimatyzacja),

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z zaproponowaną powyżej poprawką do punktu 22 preambuły.

Poprawka 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia, że podczas 
wykonywania swoich czynności 
przestrzega, w odniesieniu do każdego ze 
środków wykonawczych, zrównoważonego
udziału przedstawicieli państw 
członkowskich i wszystkich 
zainteresowanych stron, związanych z 
omawianym produktem/grupą produktów, 
takich jak przedstawiciele branż 
przemysłowych, w tym MŚP i 

Komisja zapewnia, że podczas 
wykonywania swoich czynności 
przestrzega, w odniesieniu do każdego ze 
środków wykonawczych, zrównoważonego 
udziału przedstawicieli państw 
członkowskich i wszystkich 
zainteresowanych stron, związanych z 
omawianym produktem/grupą produktów, 
takich jak przedstawiciele branż 
przemysłowych, w tym MŚP i 
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rzemieślników , związki zawodowe, 
handlowcy, detaliści, importerzy, 
organizacje ochrony środowiska i 
organizacje konsumenckie. Strony te 
uczestniczą przede wszystkim w określaniu 
i weryfikacji środków wykonawczych, w 
analizowaniu skuteczności ustalonych 
mechanizmów nadzoru rynku oraz w 
ocenianiu dobrowolnych umów i innych 
środków samoregulacji. Strony te 
spotykają się na Forum Konsultacyjnym. 
Regulamin forum ustala Komisja.

rzemieślników , związki zawodowe, 
handlowcy, detaliści, importerzy, 
organizacje ochrony środowiska i 
organizacje konsumenckie. Strony te 
uczestniczą przede wszystkim w określaniu 
i weryfikacji środków wykonawczych i 
stosownych środków dodatkowych 
służących stymulowaniu ekologiczności 
produktów przez cały cykl ich życia, takich 
jak promowanie alternatywnych wzorców 
przedsiębiorczości, w analizowaniu 
skuteczności ustalonych mechanizmów 
nadzoru rynku oraz w ocenianiu 
dobrowolnych umów i innych środków 
samoregulacji. Strony te spotykają się na 
Forum Konsultacyjnym. Regulamin forum 
ustala Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Forum Konsultacyjne powinno być nakierowane na możliwie najszerszy dialog.

Poprawka 76
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady, 
stosowane w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do zapewnienia ich 
egzekwowania. Przewidziane sankcje są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
uwzględniają zakres niezgodności i ilość 
sztuk produktów wprowadzonych na rynek 
wspólnotowy niezgodnych z przepisami. 
Najpóźniej do dnia określonego w art. 23 
ust. 1 państwa członkowskie powiadamiają 
o tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają o wszystkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Państwa członkowskie określają zasady, 
stosowane w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do zapewnienia ich 
egzekwowania. Przewidziane sankcje są 
współmierne do braku stwarzanego przez 
produkty zagrożenia ale jednocześnie 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
oraz uwzględniają zakres niezgodności i 
ilość sztuk produktów wprowadzonych na 
rynek wspólnotowy niezgodnych z 
przepisami. Najpóźniej do dnia 
określonego w art. 23 ust. 1 państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
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przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają o wszystkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku realizacji celów dyrektywy ekoprojektu, w odróżnieniu od założeń innych 
przepisów, których głównym celem jest ochrona konsumentów przed realnym zagrożeniem 
powodowanym wprowadzeniem na rynek produktów potencjalnie niebezpiecznych, stosowane 
kary muszą odzwieciedlać brak stwarzanego zagrożenia występujący w przypadku braku 
realizacji założeń niniejszej dyrektywy. Kara musi być wspólmierna do stwarzanego 
zagrożenia.

Poprawka 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w 2012 r. Komisja 
dokonuje oceny zasadności rozszerzenia 
zakresu dyrektywy na produkty 
niezwiązane z energią, skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Nie później niż w 2015 r. Komisja 
dokonuje oceny skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie zalecenia 
dotyczące zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Przed dalszym rozszerzeniem zakresu dyrektywa jako taka wymaga przeglądu. Nie zostały 
zebrane doświadczenia na temat wdrażania przedmiotowej dyrektywy. Upłynie kilka lat, 
zanim dostępne będą informacje na temat doświadczeń producentów ze stosowaniem 
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wymogów dotyczących ekoprojektu i ich skutków dla rynku. Do czasu przetestowania w 
praktyce funkcjonowania i skuteczności przedmiotowej dyrektywy wszelkie dalsze 
rozszerzanie zakresu jest przedwczesne. 

Poprawka 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w 2012 r. Komisja 
dokonuje oceny zasadności rozszerzenia 
zakresu dyrektywy na produkty 
niezwiązane z energią, skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Nie później niż w 2012 r. Komisja 
dokonuje oceny skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, zwracając szczególną uwagę na cały 
cykl życia produktów łącznie ze 
zrównoważonym zarządzaniem zasobami i 
promowaniem ponownego wykorzystania i 
recyklingu, progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia -
w tym promowania alternatywnych 
sposobów przedsiębiorczości celem 
sprzyjania ekologiczności w całym cyklu 
życia produktu, takich jak np. stosowanie 
rozumowania w kategoriach funkcji, 
odmaterializowanie czy bionika - po 
konsultacji z Forum Konsultacyjnym, o 
którym mowa powyżej, a jeżeli okaże się to 
konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 2.
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Poprawka 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 1 – punkt 1.1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ponowne wykorzystanie lub odzysk

Or. en

Uzasadnienie

W celu uściślenia, że ponowne wykorzystanie i recykling są objęte definicją.

Poprawka 80
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 1 – punkt 1.2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) emisja CO2.

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.
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Poprawka 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 1 – punkt 1.3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykorzystanie substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla 
zdrowia i/lub środowiska zgodnie 
z dyrektywą Rady 67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych dotyczących 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych, 
z uwzględnieniem przepisów 
ustawodawczych dotyczących 
wprowadzania do obrotu i używania 
konkretnych substancji, takich jak np. 
dyrektywy 76/769/EWG lub 2002/95/WE;

d) wykorzystanie substancji spełniających 
kryteria zawarte w art. 57 1907/2006/WE 
(REACH) i określone zgodnie z art. 9 ust. 
1 tego rozporządzenia, z uwzględnieniem 
przepisów ustawodawczych dotyczących 
wprowadzania do obrotu i używania 
konkretnych substancji, takich jak np. 
dyrektywy 76/769/EWG lub 2002/95/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczne stosowanie chemikaliów jest ujęte w przepisach REACH (rozporządzenie 
1907/2006/WE). Rozporządzenie to jest najbardziej obszernym i wymagającym instrumentem 
polityki w dziedzinie chemikaliów na świecie. Jego podstawowym celem jest poprawa ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą 
substancje chemiczne. Należy rozważyć substancje powodujące szczególne obawy. Należy 
jednakże unikać środków w ramach ekoprojektu, które powielają, są niespójne lub sprzeczne z 
przepisami REACH. 

Poprawka 82
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- emisja CO2 produktu, przynajmniej w 
momencie wprowadzania na rynek lub 
oddawania do użytku w Unii 
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Europejskiej;

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.

Poprawka 83
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zajmując się aspektami 
środowiskowymi określonymi w środkach 
wykonawczych jako tymi, na które 
znaczny wpływ ma projekt produktu, 
producenci produktów będą musieli 
dokonać oceny modelu produktu w czasie 
jego cyklu życia w oparciu o realistyczne 
założenia dotyczące normalnych 
warunków i przeznaczenia produktu. Inne 
aspekty środowiskowe mogą zostać 
zbadane dobrowolnie.

1. Zajmując się aspektami 
środowiskowymi określonymi w środkach 
wykonawczych jako tymi, na które 
znaczny wpływ ma projekt produktu, 
producenci produktów energochłonnych
będą musieli dokonać oceny modelu 
produktu energochłonnego w czasie jego 
cyklu życia w oparciu o realistyczne 
założenia dotyczące normalnych 
warunków i przeznaczenia produktu oraz 
emisji CO2. Inne aspekty środowiskowe 
mogą zostać zbadane dobrowolnie.

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że sama energooszczędność nie wystarczy do promowania działań 
ograniczających emisję gazów cieplarnianych; całkowita emisja CO2 produktów powinna 
obecnie być brana pod uwagę, a użytkownicy powinni być informowani o jej wielkości na 
każdym etapie cyklu życia produktu celem popierania produktów, które mają niewielki wpływ 
na zmianę klimatu.
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Poprawka 84
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. SPÓJNOŚĆ BODŹCÓW 9. SPÓJNOŚĆ POLITYKI:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójności tytułu ze znaczeniem tego akapitu.

Poprawka 85
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. ZASTOSOWANIE DO SEKTORA 
PRODUKTÓW
Środki samoregulacyjne normalnie nie są 
uważane za spełniające kryteria zawarte w 
niniejszym załączniku, chyba że udział 
ilościowy wytworzonych produktów lub 
grupy produktów w UE wynosi 75% lub 
więcej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że wszelkie propozycje dotyczące środków samoregulacyjnych są 
wystarczająco reprezentatywne dla produktu lub grupy produktów, i zajęcia się tym samym 
problemem zbyt licznych „pasażerów na gapę” potencjalnie podważających wiarygodność 
środka samoregulacyjnego. Obecnie nie ma w tekście Komisji propozycji dotyczących cięć i 
istnieje ryzyko, że bez takich cięć dobrowolna samoregulacja może być postrzegana jako 
nieskuteczna, nawet jeśli mogłaby przynieść wyniki szybciej i taniej niż środki wykonawcze.
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