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Amendamentul 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

La momentul de față nu au fost încă adoptate „măsuri de punere în aplicare” pentru grupele 
de produse reglementate de legislația actuală.  Revizuirea directivei creează  mai multe 
sarcini birocratice și costuri mai mari de producție și de dezvoltare fără a contribui însă la 
protecția climei.  O diminuare a emisiilor totale trebuie să aibă loc prin comercializarea 
drepturilor de emisii.

Amendamentul 10
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor cu impact energetic
pot crea bariere în calea schimburilor 
comerciale și denatura concurența în 
Comunitate și pot avea astfel un impact 
direct asupra stabilirii și funcționării pieței 
interne. Armonizarea legislațiilor interne 
este singurul mijloc de a preîntâmpina 
apariția unor astfel de bariere în calea 
schimburilor comerciale și a concurenței 
neloiale.  Extinderea domeniului de 
aplicare la toate produsele cu impact 
energetic asigură posibilitatea armonizării 
la nivel comunitar a cerințelor de 

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor cu impact energetic
pot crea bariere în calea schimburilor 
comerciale și denatura concurența în 
Comunitate și pot avea astfel un impact 
direct asupra stabilirii și funcționării pieței 
interne. Armonizarea legislațiilor interne 
este singurul mijloc de a preîntâmpina 
apariția unor astfel de bariere în calea 
schimburilor comerciale și a concurenței 
neloiale.  Extinderea domeniului de 
aplicare la toate produsele cu impact 
energetic asigură posibilitatea armonizării 
la nivel comunitar a cerințelor de 
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proiectare ecologică pentru toate produsele 
cu impact energetic semnificativ.

proiectare ecologică pentru toate produsele 
cu impact energetic semnificativ. 
Extinderea domeniului de aplicare la 
produsele cu impact energetic nu trebuie 
să genereze sarcini comerciale excesive 
pentru IMM-uri, afectându-le astfel 
competitivitatea.

Or. de

Amendamentul 11
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor cu impact 
energetic  pot crea bariere în calea 
schimburilor comerciale și denatura 
concurența în Comunitate și pot avea astfel 
un impact direct asupra stabilirii și 
funcționării pieței interne. Armonizarea 
legislațiilor interne este singurul mijloc de 
a preîntâmpina apariția unor astfel de 
bariere în calea schimburilor comerciale și 
a concurenței neloiale. Extinderea 
domeniului de aplicare la toate produsele 
cu impact energetic asigură posibilitatea 
armonizării la nivel comunitar a cerințelor 
de proiectare ecologică pentru toate 
produsele cu impact energetic 
semnificativ.

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor pot crea bariere în 
calea schimburilor comerciale și denatura 
concurența în Comunitate și pot avea astfel 
un impact direct asupra stabilirii și 
funcționării pieței interne. Armonizarea 
legislațiilor interne este singurul mijloc de 
a preîntâmpina apariția unor astfel de 
bariere în calea schimburilor comerciale și 
a concurenței neloiale. Extinderea 
domeniului de aplicare la toate produsele 
asigură posibilitatea armonizării la nivel 
comunitar a cerințelor de proiectare 
ecologică pentru toate produsele care au 
un impact semnificativ asupra mediului și 
care prezintă un potențial semnificativ de 
a-și îmbunătăți impactul asupra mediului.
Extinderea domeniului la produsele cu 
impact energetic ar trebui aplicată în 
măsura în care nu impune o povară 
economică disproporționată care ar putea 
submina competitivitatea IMM-urilor pe 
piața internă.

Or. en
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Justificare

Confuzia și suprapunerea legislației trebuie să fie evitate cu orice preț. În domenii precum 
construcțiile, de exemplu, legislația foarte specifică reglementează comercializarea 
produselor de construcție (directiva produselor pentru construcții va fi revizuită sub forma 
regulamentul produselor de construcție - RPC).  Măsurile de punere în aplicare în cadrul 
directivei existente privind produsele pentru construcții au impus deja un nou sistem de 
comercializare și etichetare a produselor, inclusiv o declarație de performanță cu privire la 
eticheta CE, cum ar fi transmisia termică. 

Amendamentul 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsele pentru construcții nu ar 
trebui să fie incluse în domeniul de 
aplicare a prezentei directive.
Performanța generală din punct de vedere 
ecologica a produselor pentru construcții, 
precum și, în mod special, eficiența lor 
energetică nu pot fi evaluate sau 
măsurate la nivel de produs, ci doar la 
nivel de construcție;

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 13
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice numai în cazul în care nu există 
dispoziții specifice cu un obiectiv, natură 
sau efect asemănătoare în alte norme din 
legislația comunitară de armonizare. 
Trebuie evitate crearea confuziei în 
cadrul pieței și costurile excesive pe care 
le implică suprapunerea legislației.

Or. en

Justificare

Confuzia și suprapunerea legislației trebuie să fie evitate cu orice preț.

Amendamentul 14
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Produsele cu impact energetic
reprezintă o mare parte din consumul de 
resurse naturale și de energie din 
Comunitate. Ele au și alte forme 
importante de impact asupra mediului.
Pentru marea majoritate a categoriilor de 
produse disponibile pe piața comunitară, 
pot fi observate grade foarte diferite de 
impact asupra mediului, deși produsele 
prezintă performanțe funcționale similare. 
În interesul dezvoltării durabile, trebuie 
încurajată ameliorarea continuă a 
impactului general al acestor produse 
asupra mediului, în special prin 
identificarea surselor majore de impact 

(3) Pentru marea majoritate a categoriilor 
de produse disponibile pe piața comunitară, 
pot fi observate grade foarte diferite de 
impact asupra mediului, deși produsele 
prezintă performanțe funcționale similare. 
În interesul dezvoltării durabile, trebuie 
încurajată ameliorarea continuă a 
impactului general al acestor produse 
asupra mediului, în special prin 
identificarea surselor majore de impact 
negativ asupra mediului și evitarea 
transferului de poluare, atunci când 
respectiva ameliorare nu presupune costuri 
excesive.
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negativ asupra mediului și evitarea 
transferului de poluare, atunci când 
respectiva ameliorare nu presupune costuri 
excesive.

Or. en

Justificare

În cazul în care domeniul de aplicare a directivei este extins pentru a acoperi toate produsele 
- vizând atât eficiența energetică, cât și utilizarea eficientă a resurselor - primele două 
propoziții trebuie eliminate. 

Amendamentul 15
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Produsele cu impact energetic
reprezintă o mare parte din consumul de 
resurse naturale și de energie din 
Comunitate. Ele au și alte forme 
importante de impact asupra mediului. 
Pentru marea majoritate a categoriilor de 
produse disponibile pe piața comunitară, 
pot fi observate grade foarte diferite de 
impact asupra mediului, deși produsele 
prezintă performanțe funcționale 
similare. În interesul dezvoltării durabile, 
trebuie încurajată ameliorarea continuă a
impactului general al acestor produse 
asupra mediului, în special prin 
identificarea surselor majore de impact 
negativ asupra mediului și evitarea 
transferului de poluare, atunci când 
respectiva ameliorare nu presupune costuri 
excesive.

(3) Produsele cu impact energetic
reprezintă o mare parte din consumul de 
resurse naturale și de energie din 
Comunitate. Ele au și un impact asupra 
mediului determinat de generarea de 
deșeuri. Pentru marea majoritate a 
categoriilor de produse disponibile pe piața 
comunitară, pot fi observate grade foarte 
diferite de impact asupra mediului, în 
funcție de gradul de dezvoltare 
tehnologică a produselor și de costul 
global de producție. În interesul dezvoltării 
durabile, trebuie încurajată reducerea
impactului acestor produse asupra 
mediului, în special prin identificarea 
surselor majore ale impactului respectiv și 
evitarea transferului de poluare, atunci 
când respectiva ameliorare nu presupune 
costuri excesive.

Or. pl
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Justificare

Costul total de producție cuprinde de asemenea costul de mediu, în timp ce intensitatea 
energetică a acestuia depinde în mare măsură de gradul său de dezvoltarea tehnologică 
Ambii parametri sunt direct relevanți în ceea ce privește impactul produsului asupra 
mediului.

Amendamentul 16
Satu Hassi

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Multe dintre produsele cu sau fără 
impact energetic prezintă un puternic 
potențial de reducere a impactului asupra 
mediului și de eficientizare a utilizării 
resurselor și materialelor prin 
îmbunătățirea proiectării.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Proiectarea ecologică a produselor este 
un factor esențial în strategia comunitară 
privind politica integrată a produselor. Ca 
abordare preventivă, destinată să 
optimizeze performanța de mediu a 
produselor simultan cu păstrarea calităților 
funcționale, aceasta oferă noi și reale 
posibilități pentru producători, pentru 
consumatori și pentru întreaga societate.

4. Proiectarea ecologică a produselor este 
un factor esențial în strategia comunitară 
privind politica integrată a produselor. Ca 
abordare preventivă, destinată să 
optimizeze performanța de mediu a 
produselor simultan cu păstrarea calităților 
funcționale, aceasta oferă noi și reale 
posibilități pentru producători, pentru 
consumatori și pentru întreaga societate. Ar 
trebui avute în vedere o varietate de 
opțiuni pentru a crește eficiența
energetică și a resurselor și pentru a 
limita poluarea, precum gândirea 
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funcțională ( transformarea produselor în 
servicii), dematerializarea prin TIC și 
dezvoltare tehnologică bazată pe imitarea 
naturii (biomimetica); 

Or. en

Justificare

Pentru îmbunătățirea semnificativă a eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor, 
este nevoie de o analiză atentă a modelelor de afaceri actuale, precum și de organizarea 
producției și a consumului. Există deja numeroase exemple că acest lucru se întâmplă. Un 
exemplu este Interface, fabricantul de covoare din SUA. Produsele sale sunt închiriate în loc 
de a fi vândute, ducând la o reducere semnificativă a materialelor folosite și a CO2 emis.

Amendamentul 18
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Proiectarea ecologică a produselor este 
un factor esențial în strategia comunitară 
privind politica integrată a produselor. Ca 
abordare preventivă, destinată să 
optimizeze performanța de mediu a 
produselor simultan cu păstrarea calităților 
funcționale, aceasta oferă noi și reale
posibilități pentru producători, pentru 
consumatori și pentru întreaga societate.

(4) Proiectarea ecologică este un factor 
esențial în strategia comunitară privind 
politica integrată a produselor. Ca abordare 
preventivă, destinată să optimizeze costul
de mediu al produselor simultan cu 
păstrarea calităților funcționale, aceasta 
oferă posibilități pentru reducerea 
impactului economiilor statelor membre 
asupra mediului.

Or. pl

Justificare

Proiectarea ecologică are ca scop reducerea intensității energetice a economiilor statelor 
membre ale Comunității.  



PE418.286v02-00 10/53 AM\766500RO.doc

RO

Amendamentul 19
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ameliorarea randamentului energetic 
– una dintre opțiunile disponibile fiind 
consumul final mai eficient al 
electricității la nivelul consumatorului 
final – este privită ca având o contribuție 
substanțială la atingerea obiectivelor 
privind emisiile de gaze cu efect de seră în 
Comunitate. Cererea de electricitate este 
sectorul energetic destinat consumatorului
final cu cea mai rapidă creștere și se 
estimează că va crește în următorii 20 până 
la 30 de ani, în absența unei acțiuni 
politice care să contracareze această 
tendință. Este posibilă o reducere
semnificativă a consumului de energie, 
după cum sugerează Comisia în Programul 
european privind schimbările climatice 
(PESC). Schimbările climatice reprezintă 
una dintre prioritățile celui de-al șaselea 
program comunitar de măsuri pentru 
mediu, stabilit de Decizia 1600/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Economisirea energiei este cel mai eficient 
mijloc, din punct de vedere al costurilor de 
a crește siguranța aprovizionării și de a 
reduce dependența de importuri. În 
consecință, trebuie să se adopte măsuri 
esențiale în privința cererii și să se fixeze 
obiective substanțiale în materie.

(5) S-a stabilit că reducerea intensității 
energetice a economiilor statelor membre 
contribuie semnificativ la protecția 
mediului în cadrul Comunității și, de 
asemenea, datorită reducerii utilizării 
materiilor prime importate, în afara 
acesteia. Cererea de electricitate este 
sectorul energetic destinat consumatorului 
cu cea mai rapidă creștere și se estimează 
că va crește în următorii 20 până la 30 de 
ani. Reducerea consumului de energie, 
combinată cu producția energetică mai 
eficientă, după cum sugerează Comisia în 
Programul european privind schimbările 
climatice (PESC), reprezintă una dintre 
prioritățile din domeniul acțiunilor pentru 
protecția mediului. Economisirea energiei 
este cel mai eficient mijloc, din punct de 
vedere al costurilor de a crește siguranța 
aprovizionării și de a reduce dependența de 
importuri. În consecință, trebuie să se 
adopte măsuri esențiale în privința cererii 
și să se fixeze obiective substanțiale în 
materie de reducere a nevoilor de energie.

Or. pl

Justificare

Reducerea intensității energetice a economiilor statelor membre ale Comunității prin 
creșterea eficienței în ceea ce privește generarea de energie este o metodă eficientă pentru 
protejarea mediului  și pentru reducerea dependenței de import. Creșterea consumului de 
energie în următorii 20-30 de ani este inevitabilă, indiferent de eforturile depuse pentru 
economisirea energiei, de aceea cel mai important obiectiv, pe lângă reducerea intensității 
energetice a statelor, este extinderea utilizării noilor resurse de energie regenerabilă
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Amendamentul 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ameliorarea randamentului energetic –
una dintre opțiunile disponibile fiind 
consumul final mai eficient al electricității 
la nivelul consumatorului final – este 
privită ca având o contribuție substanțială 
la atingerea obiectivelor privind emisiile de 
gaze cu efect de seră în Comunitate. 
Cererea de electricitate este sectorul 
energetic destinat consumatorului final cu 
cea mai rapidă creștere și se estimează că 
va crește în următorii 20 până la 30 de ani, 
în absența unei acțiuni politice care să 
contracareze această tendință. Este posibilă 
o reducere semnificativă a consumului de 
energie, după cum sugerează Comisia în 
Programul european privind schimbările 
climatice (PESC). Schimbările climatice 
reprezintă una dintre prioritățile celui de-al 
șaselea program comunitar de măsuri 
pentru mediu, stabilit de Decizia 
1600/2002/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului. Economisirea energiei este 
cel mai eficient mijloc, din punct de vedere 
al costurilor de a crește siguranța 
aprovizionării și de a reduce dependența de 
importuri. În consecință, trebuie să se 
adopte măsuri esențiale în privința cererii 
și să se fixeze obiective substanțiale în 
materie.

(5) Ameliorarea randamentului energetic și 
al resurselor– una dintre opțiunile 
disponibile fiind consumul final mai 
eficient al electricității la nivelul 
consumatorului final – este privită ca 
având o contribuție substanțială la 
atingerea obiectivelor privind emisiile de 
gaze cu efect de seră în Comunitate și, de 
asemenea, îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei tematice cu privire la resursele 
naturale. Cererea de electricitate este 
sectorul energetic destinat consumatorului 
final cu cea mai rapidă creștere și se 
estimează că va crește în următorii 20 până 
la 30 de ani, în absența unei acțiuni politice 
care să contracareze această tendință. Este 
posibilă o reducere semnificativă a 
consumului de energie, după cum 
sugerează Comisia în Programul european 
privind schimbările climatice (PESC). 
Schimbările climatice reprezintă una dintre 
prioritățile celui de-al șaselea program 
comunitar de măsuri pentru mediu, stabilit 
de Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Economisirea 
energiei este cel mai eficient mijloc, din 
punct de vedere al costurilor de a crește 
siguranța aprovizionării și de a reduce 
dependența de importuri. În consecință, 
trebuie să se adopte măsuri esențiale în 
privința cererii și să se fixeze obiective 
substanțiale în materie.

Necesitatea unui randament sporit al 
resurselor a fost demonstrată în 
numeroase rapoarte științifice și, de 
asemenea, în Strategia tematică privind 
resursele naturale;
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Or. en

Justificare

Trimiterea la Strategia tematică privind resursele naturale este importantă, având în vedere 
că această strategie furnizează principalele argumente pentru care directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să acopere un domeniu de aplicare mai larg decât cel al 
eficienței energetice.

Amendamentul 21
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 
energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată poluarea provocată 
pe durata ciclului de viață a produsului și 
sunt angajate cele mai multe din costurile 
asociate.

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 
energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată poluarea provocată 
pe durata ciclului de viață a produsului și 
sunt angajate cele mai multe din costurile 
asociate. O abordare funcțională oferă 
potențialul unor câștiguri semnificative în 
ceea ce privește randamentul energetic în 
numeroase domenii de produse.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 2. Gândirea funcțională, care în esență 
transformă produsele în servicii, prezintă un mare potențial în ceea ce privește numeroase 
tipuri de produse.

Amendamentul 22
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 

(6) Trebuie să se acționeze în faza de 
proiectare a produselor cu impact 
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energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată poluarea provocată 
pe durata ciclului de viață a produsului și 
sunt angajate cele mai multe din costurile 
asociate.

energetic deoarece se pare că în acest 
stadiu este determinată intensitatea 
energetică a produsului, inclusiv costurile 
de mediu, și sunt angajate cele mai multe 
din costurile asociate.

Or. pl

Justificare

Costul de producție depinde în mod direct de intensitatea energetică a produsului, Valoarea 
totală a costurilor de mediu poate fi estimată încă din faza de proiectare.   

Amendamentul 23
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Trebuie să se stabilească un cadru 
coerent de aplicare a cerințelor comunitare 
în materie de proiectare ecologică pentru 
produse cu impact energetic  cu scopul de a 
asigura libera circulație a acelor produse 
care sunt conforme și de a îmbunătăți
impactul lor general asupra mediului. 
Astfel de cerințe comunitare trebuie să 
respecte principiile concurenței loiale și 
comerțului internațional.

(7) Trebuie să se stabilească un cadru 
coerent de aplicare a cerințelor comunitare 
în materie de proiectare ecologică pentru 
produse cu impact energetic  cu scopul de a 
reduce impactul lor general asupra 
mediului. Astfel de cerințe comunitare 
trebuie să respecte principiile concurenței 
loiale și comerțului internațional.

Or. pl

Justificare

Principalul obiectiv al proiectării ecologice pare a fi reducerea impactului global al 
produselor legate de energie asupra mediului. 
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Amendamentul 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă urmărește să atingă 
un înalt nivel de protecție a mediului prin 
reducerea potențialului impact al 
produselor cu impact energetic  asupra 
mediului, care în cele din urmă va fi 
benefic pentru consumatori și alți 
utilizatori finali. Dezvoltarea durabilă 
necesită, de asemenea, examinarea 
adecvată a impactului social, economic și 
asupra sănătății al măsurilor vizate. 
Ameliorarea randamentului energetic al 
produselor contribuie la siguranța 
aprovizionării cu energie, care este o 
precondiție a activității economice 
sănătoase și, în consecință, a dezvoltării 
durabile.

(9) Prezenta directivă urmărește să atingă 
un înalt nivel de protecție a mediului prin 
reducerea potențialului impact al 
produselor cu impact energetic  asupra 
mediului, care în cele din urmă va fi 
benefic pentru consumatori și alți 
utilizatori finali. Dezvoltarea durabilă 
necesită, de asemenea, examinarea 
adecvată a impactului social, economic și 
asupra sănătății al măsurilor vizate. 
Ameliorarea randamentului energetic al 
produselor, precum și a eficienței 
resurselor, contribuie la siguranța 
aprovizionării cu energie și reduce cererea 
de resurse naturale, care sunt condiții 
prealabile ale activității economice 
sănătoase și, în consecință, a dezvoltării 
durabile.

Or. en

Amendamentul 25
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Un stat membru care consideră 
necesară menținerea dispozițiilor de drept 
intern cu justificarea unor necesități 
majore legate de protecția mediului sau 
introducerea unor dispoziții noi bazate pe 
dovezi științifice noi legate de protecția 
mediului cu justificarea unei probleme 
specifice statului membru respectiv 
apărută după adoptarea măsurii de 

eliminat
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punere în aplicare corespunzătoare, poate 
să o facă în condițiile stabilite la articolul 
95 alineatele (4), (5) și (6) din tratat, care 
prevede notificarea prealabilă a Comisiei 
și aprobarea acesteia.

Or. pl

Amendamentul 26
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Un stat membru care consideră 
necesară menținerea dispozițiilor de drept 
intern cu justificarea unor necesități majore 
legate de protecția mediului sau 
introducerea unor dispoziții noi bazate pe 
dovezi științifice noi legate de protecția 
mediului cu justificarea unei probleme 
specifice statului membru respectiv apărută 
după adoptarea măsurii de punere în 
aplicare corespunzătoare, poate să o facă în 
condițiile stabilite la articolul 95 alineatele 
(4), (5) și (6) din tratat, care prevede 
notificarea prealabilă a Comisiei și 
aprobarea acesteia.

(10) Un stat membru care consideră 
necesară menținerea dispozițiilor de drept 
intern cu justificarea unor necesități majore 
legate de protecția mediului sau 
introducerea unor dispoziții noi bazate pe 
dovezi științifice noi legate de protecția 
mediului cu justificarea unei probleme 
specifice statului membru respectiv apărută 
după adoptarea măsurii de punere în 
aplicare corespunzătoare, poate să o facă în 
condițiile stabilite la articolul 95 alineatele 
(4), (5) și (6) din tratat, care prevede 
notificarea prealabilă a Comisiei și 
aprobarea acesteia, cu condiția ca aceste 
dispoziții de drept intern să nu afecteze 
negativ armonizarea sau funcționarea 
pieței interne.

Or. en

Justificare

Directiva privind proiectarea ecologică nu ar trebui să încurajeze adoptarea unor măsuri 
independente de către statele membre, care ar periclita intenția de armonizare a directivei 
sau ar funcționa împotriva pieței interne.
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Amendamentul 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În scopul maximizării beneficiilor de 
mediu printr-o proiectare optimizată, poate 
fi necesar ca utilizatorii să fie informați 
asupra performanțelor de mediu și 
caracteristicilor produselor cu impact 
energetic și să fie consiliați cu privire la 
un mod ecologic de folosire a acestora.

(11) În scopul maximizării beneficiilor de 
mediu printr-o proiectare optimizată, este 
extrem de important ca utilizatorii să fie 
informați asupra performanțelor de mediu 
și caracteristicilor produselor și să fie 
consiliați cu privire la un mod ecologic de 
folosire a acestora.

Or. en

Justificare

Informarea consumatorilor este esențială pentru o producție și un consum durabil. Politicile 
vor fi eficiente numai în cazul în care consumatorii vor deveni conștienți de opțiunile 
disponibile, precum și de modul de utilizare a respectivelor produse și a serviciilor oferite.

Amendamentul 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Valorificând comunicarea Comisiei 
privind politica integrată a produselor 
(COM(2003)0302), prezenta directivă ar 
trebui să promoveze modele alternative de 
afaceri care să genereze performanță 
ecologică a produselor și serviciilor pe 
durata întregului lor ciclu de viață; 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 2.
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Amendamentul 29
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Deși este de dorit o abordare 
completă a performanței de mediu, trebuie
ca la adoptarea unui plan de lucru 
reducerea gazelor cu efect de seră să fie 
considerată un obiectiv de mediu prioritar.

(13) Reducerea intensității energetice și a 
generării de deșeuri în cadrul fazelor de 
fabricare, utilizare și reciclare a 
produselor ar trebui să fie considerată un 
obiectiv de mediu prioritar.

Or. pl

Justificare

Cea mai bună și eficientă metodă de protejare a mediului este reducerea intensității 
energetice a produsului în cadrul fiecărei etape din ciclul său de viață.   

Amendamentul 30
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Deși este de dorit o abordare completă 
a performanței de mediu, trebuie ca la 
adoptarea unui plan de lucru reducerea 
gazelor cu efect de seră prin creșterea 
randamentului energetic să fie considerată 
un obiectiv de mediu prioritar.

(13) Deși este de dorit o abordare completă 
a performanței de mediu, trebuie ca la 
adoptarea unui plan de lucru reducerea 
gazelor cu efect de seră prin creșterea 
randamentului energetic să fie considerată 
un obiectiv de mediu prioritar. Evaluarea 
amprentei de carbon a produselor ar 
trebui generalizată și luată în considerare 
în cadrul proiectării ecologice.

Or. fr

Justificare

 Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce 
la practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
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trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 31
Satu Hassi

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Poate fi necesară și justificată 
stabilirea unor cerințe specifice și 
cuantificate în materie de proiectare 
ecologică pentru unele produse sau 
caracteristici ecologice, pentru a garanta că 
impactul lor asupra mediului este redus la 
minimum. Dată fiind nevoia urgentă de a 
contribui la realizarea angajamentelor din 
cadrul Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(UNFCCC) și fără să aducă atingere 
abordării integrate promovate în prezenta 
directivă, trebuie acordată o anumită 
prioritate acelor măsuri cu potențial mare 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la costuri coborâte. Astfel de măsuri 
pot, de asemenea, contribui la folosirea 
durabilă a resurselor și constituie o 
contribuție majoră la cadrul de 10 ani al 
programelor pentru o producție și un 
consum durabile aprobat în cadrul Summit-
ului Mondial privind Dezvoltarea Durabilă 
de la Johannesburg din septembrie 2002.

(14) Poate fi necesară și justificată 
stabilirea unor cerințe specifice și 
cuantificate în materie de proiectare 
ecologică pentru unele produse sau 
caracteristici ecologice, pentru a garanta că 
impactul lor asupra mediului este redus la 
minimum. Dată fiind nevoia urgentă de a 
contribui la realizarea angajamentelor din 
cadrul Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(UNFCCC), precum și realizarea 
angajamentului Comunității de a atinge 
20% de îmbunătățire a randamentului 
energetic până în 2020 și fără să aducă 
atingere abordării integrate promovate în 
prezenta directivă, trebuie acordată o 
anumită prioritate acelor măsuri cu 
potențial mare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră la costuri coborâte. 
Astfel de măsuri pot, de asemenea, 
contribui la folosirea durabilă a resurselor 
și constituie o contribuție majoră la cadrul 
de 10 ani al programelor pentru o producție 
și un consum durabile aprobat în cadrul 
Summit-ului Mondial privind Dezvoltarea 
Durabilă de la Johannesburg din 
septembrie 2002.

Or. en
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Amendamentul 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Trebuie acordată prioritate măsurilor 
alternative, precum autoreglementarea din 
sector, în cazul în care o asemenea măsură 
este susceptibilă să genereze obiective 
strategice pe o cale mai rapidă sau mai 
puțin costisitoare decât cerințele 
obligatorii. Măsurile legislative pot fi 
necesare atunci când forțele pieței nu 
reușesc să evolueze în direcția corectă sau 
la viteza acceptabilă.

(17) Trebuie acordată prioritate măsurilor 
alternative, precum autoreglementarea din 
sector, în cazul în care o asemenea măsură 
este susceptibilă să genereze obiective 
strategice pe o cale mai rapidă sau mai 
puțin costisitoare decât cerințele 
obligatorii. Sectoarele industriale ar trebui 
încurajate să elaboreze propuneri de 
autoreglementare. Măsurile legislative ar 
trebui impuse doar atunci când forțele 
pieței nu reușesc să evolueze în direcția 
corectă sau la viteza acceptabilă. 

Or. en

Justificare

Autoreglementarea din cadrul unui sector poate fi o modalitate eficientă de sporire a 
eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor.  Inițiativele proprii ale industriei ar 
trebui să fie încurajate.

Amendamentul 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Trebuie acordată prioritate măsurilor 
alternative, precum autoreglementarea din 
sector, în cazul în care o asemenea măsură 
este susceptibilă să genereze obiective 
strategice pe o cale mai rapidă sau mai 
puțin costisitoare decât cerințele 
obligatorii. Măsurile legislative pot fi 
necesare atunci când forțele pieței nu 
reușesc să evolueze în direcția corectă sau 

(17) Trebuie acordată prioritate măsurilor 
alternative, precum autoreglementarea din 
sector, în cazul în care o asemenea măsură 
este susceptibilă să genereze obiective 
strategice pe o cale mai rapidă sau mai 
puțin costisitoare decât cerințele 
obligatorii. Sectoarele industriale ar trebui 
încurajate să elaboreze propuneri de 
autoreglementare.  Măsurile legislative ar 
trebui impuse doar atunci când forțele 



PE418.286v02-00 20/53 AM\766500RO.doc

RO

la viteza acceptabilă. pieței nu reușesc să evolueze în direcția 
corectă sau la viteza acceptabilă.

Or. en

Justificare

Pentru a întări ideea că progresul către o durabilitate sporită ar putea fi atins rapid prin 
acțiuni voluntare.  Sectoarele de produse cu impact energetic care nu pot sau nu doresc să 
adopte măsuri de autoreglementare ar ajunge, la un moment dat în situația de a le fi impuse 
măsuri de punere în aplicare, dar o astfel de abordare nu ar trebui să însemne că 
autoreglementarea voluntară, care este pregătită și disponibilă în alte sectoare cu impact 
energetic, ar trebui să fie descurajată, ci dimpotrivă, ar trebui să fie încurajată în mod activ.   

Amendamentul 34
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor 
referitoare la durabilitatea produselor lor 
și accesul ușor la acestea.

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor, de 
lipsa sarcinilor birocratice excesive, de 
evitarea costurilor suplimentare, 
disproporționate față de obiectivele 
stabilite în cadrul proiectării ecologice și 
de termene mai lungi pentru aplicarea 
dispozițiilor.

Or. pl

Justificare

IMM-urile și întreprinderile foarte mici sunt vulnerabile în mod deosebit la aceste schimbări 
legislative, care cauzează costuri suplimentare și sarcini birocratice. Având în vedere 
necesitatea și eficiența diverselor măsuri concrete de asistență, măsurile nu trebuie să se 
limiteze numai la oferirea accesului la informații, deoarece aceasta este numai o etapă 
inițială din procesul de adaptare la noile condiții de activitate pentru IMM-uri
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Amendamentul 35
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Produsele cu impact energetic
conforme cu cerințele în materie de 
proiectare ecologică stabilite în măsurile de 
punere în aplicare ale prezentei directive 
trebuie să poarte marcajul „CE” și 
informațiile asociate, pentru a avea 
posibilitatea să fie introduse pe piața 
internă și să circule liber. Pentru a reduce 
impactul asupra mediului al produselor 
cu impact energetic  reglementate și a 
asigura concurența loială, este necesară 
aplicarea strictă a măsurilor de punere în 
aplicare.

(22) Produsele cu impact energetic
conforme cu cerințele în materie de 
proiectare ecologică stabilite în măsurile de 
punere în aplicare ale prezentei directive 
trebuie să poarte marcajul „CE” și 
informațiile asociate, pentru a avea 
posibilitatea să fie introduse pe piața 
internă și să circule liber.

Or. pl

Justificare

Aplicarea strictă a măsurilor de punere în aplicare este în contradicție cu principiile care 
stabilesc metodele de realizare a obiectivelor proiectării ecologice menționate la 
considerentele 17, 18 si 19, referitoare la mecanismele de autoreglementare.  

Amendamentul 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Produsele cu impact energetic
conforme cu cerințele în materie de 
proiectare ecologică stabilite în măsurile de 
punere în aplicare ale prezentei directive 
trebuie să poarte marcajul „CE” și 
informațiile asociate, pentru a avea 

(22) Produsele cu impact energetic
conforme cu cerințele în materie de 
proiectare ecologică stabilite în măsurile de 
punere în aplicare ale prezentei directive 
sau în măsurile de autoreglementare
trebuie să poarte marcajul „CE” și 
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posibilitatea să fie introduse pe piața 
internă și să circule liber. Pentru a reduce 
impactul asupra mediului al produselor cu 
impact energetic  reglementate și a asigura 
concurența loială, este necesară aplicarea 
strictă a măsurilor de punere în aplicare.

informațiile asociate, pentru a avea 
posibilitatea să fie introduse pe piața 
internă și să circule liber. Pentru a reduce 
impactul asupra mediului al produselor cu 
impact energetic  reglementate și a asigura 
concurența loială, este necesară aplicarea 
strictă a măsurilor de punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi recunoaștere pe piață pentru produsele conforme cu cerințele măsurilor de 
autoreglementare aprobate, echivalentă cu recunoașterea în conformitate cu măsurile de 
punere în aplicare.

Amendamentul 37
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Produsele consumatoare de energie cu 
impact energetic  conforme cu cerințele în 
materie de proiectare ecologică stabilite în 
măsurile de punere în aplicare ale prezentei 
directive trebuie să poarte marcajul „CE” și 
informațiile asociate, pentru a avea 
posibilitatea să fie introduse pe piața 
internă și să circule liber. Pentru a reduce 
impactul asupra mediului al produselor cu 
impact energetic  reglementate și a asigura 
concurența loială, este necesară aplicarea 
strictă a măsurilor de punere în aplicare.

(22) Produsele consumatoare de energie cu 
impact energetic  conforme cu cerințele în 
materie de proiectare ecologică stabilite în 
măsurile de punere în aplicare ale prezentei 
directive trebuie să poarte marcajul „CE” și 
informațiile asociate, în special referitoare 
la amprenta de carbon a produsului, 
pentru a avea posibilitatea să fie introduse 
pe piața internă și să circule liber. Pentru a 
reduce impactul asupra mediului al 
produselor cu impact energetic
reglementate și a asigura concurența loială, 
este necesară aplicarea strictă a măsurilor 
de punere în aplicare.

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
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trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 38
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atunci când elaborează măsurile de 
punere în aplicare și planul de lucru, 
Comisia trebuie să consulte reprezentanții 
statelor membre, precum și părțile 
interesate implicate în grupa de produse, 
cum sunt sectorul de producție, inclusiv 
IMM-urile și industria meșteșugărească, 
sindicatele, comercianții, detailiștii, 
importatorii, grupurile de protecție a 
mediului și organizațiile de consumatori.

(23) Atunci când elaborează măsurile de 
punere în aplicare și planul de lucru, 
Comisia trebuie să consulte reprezentanții 
statelor membre, precum și părțile 
interesate implicate în produsul sau grupa 
de produse, cum sunt sectorul de producție, 
inclusiv IMM-urile și industria 
meșteșugărească, sindicatele, comercianții, 
detailiștii, importatorii, grupurile de 
protecție a mediului și organizațiile de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o legătură între termenul „produs”, astfel cum este definit în directivă, și 
gruparea acestor produse în sensul elaborării măsurilor de punere în aplicare.

Amendamentul 39
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care legislația existentă 
reglementează o parte sau toate cerințele 
din prezenta directivă, se acordă întâietate 
cadrului existent de reglementare. 

Or. en
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Justificare

Legiuitorul ar trebui să evite confuzia și suprapunerile cu legislația în vigoare. Unele 
sectoare sunt deja reglementate în mod corespunzător printr-o legislație specifică. În 
conformitate cu principiile menționate în „noul cadru legislativ” adoptat recent, ar trebui să 
se aplice mai întâi legislația specifică legată de produs.

Amendamentul 40
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Produsele personalizate fac excepție 
de la dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă prevede fixarea 
cerințelor pe care trebuie să le 
îndeplinească produsele cu impact 
energetic  reglementate prin măsurile de 
punere în aplicare pentru a fi introduse pe 
piața internă și/sau puse în funcțiune. Ea 
contribuie la dezvoltarea durabilă prin 
ameliorarea randamentului energetic și a 
nivelului de protecție a mediului, mărind 
totodată siguranța alimentării cu energie.

2. Prezenta directivă prevede fixarea 
cerințelor pe care trebuie să le 
îndeplinească produsele cu impact 
energetic  reglementate prin măsurile de 
punere în aplicare pentru a fi introduse pe 
piața internă și/sau puse în funcțiune. Ea 
contribuie la dezvoltarea durabilă prin 
ameliorarea randamentului energetic și a 
eficienței resurselor și a nivelului de 
protecție a mediului, mărind totodată 
siguranța alimentării cu energie.

Or. en

Amendamentul 42
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Următoarele dispozitive produse la 
comandă se exclud din domeniul de 
aplicare al prezentei directive:

Or. de

Justificare

Noul pachet al pieței interne pentru produse cuprinde dispoziții privind evitarea sarcinilor 
inutile impuse IMM-urilor.  Regulamentul 765/2008/CE prevede că „pentru produsele 
realizate la comandă și cele produse în serii mici, condițiile tehnice și administrative aferente 
procedurilor de evaluare a conformității sunt înlesnite.” Evaluarea conformității va  trebui 
realizată astfel încât să fie evitată impunerea unor sarcini inutile întreprinderilor.



PE418.286v02-00 26/53 AM\766500RO.doc

RO

Amendamentul 43
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Dispozițiile prezentei directive nu 
trebuie să aducă atingere dispozițiilor 
prevăzute de instrumentele comunitare 
privind cerințele tehnice în domeniul 
protecției mediului.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu se aplică pentru 
mijloacele de transport destinate 
persoanelor și bunurilor.

3. Prezenta directivă nu se aplică pentru 
mijloacele de transport destinate 
persoanelor și bunurilor sau produselor 
pentru construcții.

Or. en

Justificare

Trebuie evitată duplicarea legislației pentru construcții și produsele pentru construcții, 
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deoarece acestea se supun unei legislații complexe, care acoperă deja sau va acoperi în 
curând toate aspectele legate de proiectarea ecologică:
 Directiva 89/106/CE privind produsele de construcție (viitorul Regulament privind 

produsele de construcție COM(2008)0311) aflat în prezent în curs de revizuire)
 Directiva 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor (în curs de reformare)
 Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile.

Amendamentul 45
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produs cu impact energetic ” , denumit 
în continuare „produs”,  înseamnă orice 
bun care are un impact asupra consumului 
de energie în timpul utilizării sale și care 
este  introdus pe piață și/sau pus în 
funcțiune în Uniunea Europeană , inclusiv 
piese destinate incorporării în produse cu 
impact energetic  reglementate de prezenta 
directivă care sunt introduse pe piață și/sau 
puse în funcțiune ca piese izolate pentru 
utilizatori finali și a căror performanță de 
mediu poate fi evaluată separat;

1. „produs cu impact energetic ” , denumit 
în continuare „produs”,  înseamnă orice 
bun care are un impact asupra consumului 
de energie în timpul utilizării sale și care 
este  introdus pe piață și/sau pus în 
funcțiune în Uniunea Europeană , inclusiv 
piese care au un impact asupra 
consumului de energie al produsului cu 
impact energetic, destinate incorporării în 
produse cu impact energetic  reglementate 
de prezenta directivă care sunt introduse pe 
piață și/sau puse în funcțiune ca piese 
izolate pentru utilizatori finali și a căror 
performanță de mediu poate fi evaluată 
separat;

Or. en

Justificare

Sunt necesare clarificări pentru a evita situația în care componente care se doreau a fi 
încorporate în produse cu impact energetic, ale căror caracteristici nu au niciun efect în 
impactul asupra consumului de energie al produselor cu impact energetic, sunt acoperite de 
cerințele prezentei directive. 

Cu toate acestea, înainte de extinderea domeniului de aplicare a directivei, eforturile ar 
trebui concentrate asupra realizării unei mai bune integrări a diferitelor instrumente de 
reglementare și asupra exploatării sinergiilor dintre aceste instrumente, asigurând în același 
timp aplicarea uniformă a acestora de către toate statele membre. 
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Amendamentul 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produs cu impact energetic ” , denumit 
în continuare „produs”,  înseamnă orice 
bun care are un impact asupra consumului 
de energie în timpul utilizării sale și care 
este  introdus pe piață și/sau pus în 
funcțiune în Uniunea Europeană , inclusiv 
piese destinate incorporării în produse cu 
impact energetic  reglementate de prezenta 
directivă care sunt introduse pe piață și/sau 
puse în funcțiune ca piese izolate pentru 
utilizatori finali și a căror performanță de 
mediu poate fi evaluată separat;

1. „produs cu impact energetic” , denumit 
în continuare „produs”, înseamnă orice bun 
care are un impact substanțial asupra 
consumului de energie în timpul utilizării 
sale și care este  introdus pe piață și/sau 
pus în funcțiune în Uniunea Europeană , 
inclusiv piese destinate incorporării în 
produse cu impact energetic  reglementate 
de prezenta directivă care sunt introduse pe 
piață și/sau puse în funcțiune ca piese 
izolate pentru utilizatori finali și a căror 
performanță de mediu poate fi evaluată 
separat;

Or. de

Justificare

Definiția propusă este prea vagă și ar trebui limitată astfel încât doar produsele cu un impact 
considerabil asupra consumului de energie să intre în domeniul de aplicare a directivei.  
Aceasta corespunde cu obiectivul fundamental de asigurare a proporționalității dintre 
efectele asupra mediului și potențialul de ameliorare a impactului. 

Amendamentul 47
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produs cu impact energetic” , denumit 
în continuare „produs”, înseamnă orice bun 
care are un impact asupra consumului de 
energie în timpul utilizării sale este 
dependent de un aport de energie 

1. „produs cu impact energetic ” , denumit 
în continuare „produs”,  înseamnă orice 
bun al cărui consum de energie în timpul 
procesului de producție poate fi calculat 
și/sau care are un impact asupra 
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(electricitate, combustibili fosili și surse 
de energie recuperabilă) pentru a 
funcționa corespunzător sau un produs 
pentru generarea, transferul și măsurarea 
unei astfel de energii, inclusiv piese 
dependente de aportul de energie și 
destinate incorporării în produse cu impact 
energetic reglementate de prezenta 
directivă care sunt introduse pe piață și/sau 
puse în funcțiune ca piese izolate pentru 
utilizatori finali și a căror performanță de 
mediu poate fi evaluată separat;

consumului de energie în timpul utilizării 
sale și care este  introdus pe piață și/sau 
pus în funcțiune în Uniunea Europeană , 
inclusiv piese destinate incorporării în 
produse cu impact energetic  reglementate 
de prezenta directivă care sunt introduse pe 
piață și/sau puse în funcțiune ca piese 
izolate pentru utilizatori finali și a căror 
performanță de mediu poate fi evaluată 
separat;

Or. en

Justificare

Ar trebui inclus și consumul de energie din timpul procesului de producție.

Amendamentul 48
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12.„impact asupra mediului” înseamnă 
orice schimbare adusă mediului provocată 
integral sau parțial de un produs  pe durata 
ciclului de viață al acestuia;

 12.„impact asupra mediului” înseamnă 
orice schimbare care poate fi prevăzută 
sau definită adusă mediului provocată 
integral sau parțial de fabricarea, 
utilizarea și eliminarea unui produs  pe 
durata ciclului de viață al acestuia;

Or. pl

Justificare

Schimbările de care nu suntem conștienți nu au niciun impact  asupra măsurilor adecvate 
care trebuie întreprinse. Ciclul de viață al produsului cuprinde câteva etape, iar impactul 
produsului este constatat în general numai în faza de utilizare. Deoarece obiectivele 
proiectării ecologice sunt incluse încă din etapa de proiect, este logic, așadar, ca acestea să 
acopere întregul ciclu de viață al produsului.
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Amendamentul 49
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „Un impact considerabil asupra 
mediului” înseamnă un impact 
considerabil care rezultă din îndeplinirea 
de către produs a tuturor criteriilor 
prevăzute la articolul 15 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica ce se înțelege prin „impact semnificativ asupra mediului”.

Amendamentul 50
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „ciclu de viață” înseamnă stadiile 
consecutive și interdependente ale unui 
produs  de la folosirea materiei prime până 
la eliminarea finală a acestuia;

13. „ciclu de viață” înseamnă stadiile 
consecutive și interdependente ale unui 
produs  de la folosirea materiei prime până 
la eliminarea finală a acestuia sau 
refolosirea sau reciclarea sa;

Or. en

Justificare

Noțiunea de durată de viață ar trebui să fie modificată. Adeseori produsele al căror ciclu de 
viață utilă este încheiat pot fi recondiționate și/sau reciclate pentru a fi utilizate în produse 
noi.
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Amendamentul 51
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „ciclu de viață” înseamnă stadiile 
consecutive și interdependente ale unui 
produs  de la folosirea materiei prime până 
la eliminarea finală a acestuia;

13.  „ciclu de viață” înseamnă stadiile 
consecutive și interdependente ale unui 
produs de la consumul de energie și
folosirea materiei prime în procesul de 
producție, consumul de energie din timpul 
transportului și distribuției și în faza de 
utilizare, posibila reutilizare sau reciclare 
și consumul de energie al câștigurilor de 
energie în timpul eliminării finale a 
acestuia;

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că utilizarea energiei este acoperită, precum și procesul de 
producție, de transport/distribuție și refolosire/reciclare.

Amendamentul 52
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „recuperarea energiei” înseamnă 
folosirea deșeurilor combustibile ca 
mijloace de generare a energiei prin 
incinerare directă cu sau fără alte 
deșeuri, dar cu recuperarea căldurii;

eliminat

Or. pl

Justificare

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
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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.

Amendamentul 53
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „recuperarea energiei” înseamnă 
folosirea deșeurilor combustibile ca 
mijloace de generare a energiei prin 
incinerare directă cu sau fără alte deșeuri, 
dar cu recuperarea căldurii;

16. „recuperarea parțială a energiei prin 
incinerare” înseamnă reciclarea deșeurilor 
combustibile prin incinerare directă cu sau 
fără alte deșeuri, dar cu recuperarea
parțială a energiei sub formă de căldură;

Or. pl

Justificare

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Incinerarea de deșeuri nu poate fi considerată un mod 
de valorificare a energiei, aceasta fiind numai o modalitate de reciclare a deșeurilor, care 
prezintă un risc de mediu deosebit. Valorificarea energiei generate în timpul incinerării de 
deșeuri este indisociabil legată de creșterea toxicității emisiilor de gaze, ca efect secundar al 
sintezei componenților toxici la cea mai mică temperatură a procesului și de reducere a 
captării  căldurii. 

Amendamentul 54
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „profil ecologic” înseamnă o descriere, 
în conformitate cu măsura de punere în 
aplicare relevantă în cazul unui PCE, a 

20. „profil ecologic” înseamnă o descriere, 
în conformitate cu măsura de punere în 
aplicare relevantă în cazul unui PCE, a 
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intrărilor și ieșirilor (precum materiale, 
emisii și deșeuri) asociate cu un PCE pe 
durata ciclului său de viață care sunt 
semnificative din punctul de vedere al 
impactului asupra mediului și sunt 
exprimate în cantități fizice care pot fi 
măsurate;

intrărilor și ieșirilor (precum materiale, 
emisii și deșeuri) asociate cu un PCE pe 
durata ciclului său de viață care sunt 
semnificative din punctul de vedere al 
impactului asupra mediului și sunt 
exprimate în cantități fizice care pot fi 
măsurate, inclusiv amprenta de carbon;

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

    

Amendamentul 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „performanță de mediu” a unui produs
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a caracteristicilor de mediu ale 
produsului, reflectate în documentația sa 
tehnică;

21. „performanță de mediu” a unui produs 
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a efectului global al produsului 
asupra mediului pe durata ciclului său de 
viață, reflectat în documentația sa tehnică;

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze faptul că toate evaluările performanței de mediu a unui 
produs trebuie să se bazeze pe o abordare a ciclului de viață.
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Amendamentul 56
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „performanță de mediu” a unui produs
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a caracteristicilor de mediu ale 
produsului, reflectate în documentația sa 
tehnică;

21. „performanță de mediu” a unui produs  
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a caracteristicilor de mediu ale 
produsului, reflectate în documentația sa 
tehnică și care generează o reală reducere 
a impactului asupra mediului în toate 
etapele din ciclul de viață al produsului 
sau în cursul uneia dintre etape;

Or. pl

Justificare

„Performanța de mediu” nu se poate limita la documentația tehnică a produsului, ci trebuie 
să aibă un beneficiu real pentru mediu.  În caz contrar, această expresie nu ar avea nici o 
semnificație, iar eforturile depuse ar cauza o creștere a costurilor de mediu suportate în 
raport cu cheltuielile totale pentru produsul respectiv.   

Amendamentul 57
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „performanță de mediu” a unui produs
înseamnă rezultatele 
gestionării de către producător a 
caracteristicilor de mediu ale produsului
reflectate în documentația sa tehnică;

21. „performanță de mediu” a unui produs 
înseamnă rezultatele gestionării de către 
producător a efectului global al produsului 
asupra mediului pe durata ciclului său de 
viață, reflectat în documentația sa tehnică;

Or. en

Justificare

Cefic sprijină includerea necesității de a lua în considerare toată durata ciclului de viață 
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atunci când se evaluează performanțele de mediu.

Amendamentul 58
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22.„ameliorarea performanței de mediu” 
înseamnă procesul de consolidare a 
performanței de mediu a unui produs  de-a 
lungul generațiilor succesive, însă nu 
neapărat pentru toate caracteristicile de 
mediu ale produsului în același timp;

22.„ameliorarea performanței de mediu” 
înseamnă tendința constantă de reducere a 
impactului asupra mediului al unui 
produs  de-a lungul generațiilor succesive, 
însă nu neapărat pentru toate 
caracteristicile de mediu ale produsului în 
același timp;

Or. pl

Justificare

Ameliorarea performanței de mediu nu poate fi o formulare birocratică reflectată în 
modificarea documentației tehnice, ci o reducere reală, perceptibilă a impactului produsului 
asupra mediului. 

Amendamentul 59
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Articolul 4 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- stabilirea amprentei totale de carbon a 
produsului în momentul comercializării 
sau punerii în funcțiune, în Uniunea 
Europeană;

Or. fr
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Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

    

Amendamentul 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață și/sau 
punerea în funcțiune a unui produs
reglementat de măsurile de punere în 
aplicare, se aplică un marcaj de 
conformitate CE și se emite o declarație de 
conformitate prin care producătorul sau 
reprezentantul său autorizat garantează și 
declară faptul că produsul  se conformează 
tuturor dispozițiilor relevante ale măsurilor 
de punere în aplicare corespunzătoare.

(1) Înainte de introducerea pe piață și/sau 
punerea în funcțiune a unui produs
reglementat de măsurile de punere în 
aplicare sau măsuri de autoreglementare, 
se aplică un marcaj de conformitate CE și 
se emite o declarație de conformitate prin 
care producătorul sau reprezentantul său 
autorizat garantează și declară faptul că 
produsul  se conformează tuturor 
dispozițiilor relevante ale măsurilor de 
punere în aplicare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 61
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață și/sau 
punerea în funcțiune a unui produs
reglementat de măsurile de punere în 
aplicare, se aplică un marcaj de 
conformitate CE și se emite o declarație de 

(1) Înainte de introducerea pe piață și/sau 
punerea în funcțiune a unui produs
reglementat de măsurile de punere în 
aplicare sau măsuri de autoreglementare, 
se aplică un marcaj de conformitate CE și 
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conformitate prin care producătorul sau 
reprezentantul său autorizat garantează și 
declară faptul că produsul  se conformează 
tuturor dispozițiilor relevante ale măsurilor 
de punere în aplicare corespunzătoare.

se emite o declarație de conformitate prin 
care producătorul sau reprezentantul său 
autorizat garantează și declară faptul că 
produsul  se conformează tuturor 
dispozițiilor relevante ale măsurilor de 
punere în aplicare corespunzătoare.

Or. en

Justificare

În scopul alinierii la amendamentul 2 propus mai sus.

Amendamentul 62
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6
Libera circulație

eliminat

(1) Statele membre nu interzic, nu 
restricționează și nu împiedică din motive 
legate de cerințe în materie de proiectare 
ecologică referitoare la parametrii de 
proiectare ecologică menționați la anexa I 
partea 1 și cuprinși în măsura de punere 
în aplicare relevantă, introducerea pe 
piață și/sau punerea în funcțiune pe 
teritoriul lor a unui produs consumator de 
energie care se conformează tuturor 
dispozițiilor relevante ale măsurii de 
punere în aplicare corespunzătoare și 
care poartă marcajul CE în conformitate 
cu articolul 5.
2. Statele membre nu interzic, nu 
restricționează și nu împiedică 
introducerea pe piață și/sau punerea în 
funcțiune pe teritoriul lor a unui 
produs consumator de energie care poartă 
marcajul CE în conformitate cu articolul 
5 din motive legate de cerințele în materie 
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de proiectare ecologică referitoare la acei 
parametri de proiectare ecologică 
menționați la anexa I partea 1 pentru care 
măsura de punere în aplicare relevantă 
prevede că nu este necesară nici o cerință 
în materie de proiectare ecologică.
3. Statele membre nu împiedică 
expunerea, de exemplu la târguri 
comerciale, expoziții și demonstrații, a 
PCE-urilor care nu sunt conforme cu 
măsura de punere în aplicare relevantă, 
cu condiția de a exista o indicație vizibilă 
că acestea nu pot fi introduse pe piață 
și/sau puse în funcțiune până când nu
sunt aduse la conformitate.

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

    

Amendamentul 63
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură, în special 
prin consolidarea rețelelor și structurilor 
de sprijin, că încurajează IMM-urile și 
firmele foarte mici să adopte o abordare 
ecologică încă din faza de proiectare a 
produselor și se adapteze la viitoarea 
legislație europeană.

(3) Statele membre se asigură că 
încurajează IMM-urile și firmele foarte 
mici să adopte o abordare conformă 
principiilor protecției mediului încă din 
faza de proiectare a produselor și se 
adapteze la viitoarea legislație europeană

Or. pl
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Justificare

Pentru a îndeplini condițiile proiectării ecologice, acestea trebuie să fie clar specificate 
Abordarea consecventă privind principiile protecției mediului reduce complet costurile de 
mediu ale produsului în fiecare etapă a ciclului său de viață.

Amendamentul 64
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre oferă IMM-urilor și 
întreprinderilor foarte mici asistența 
necesară privind informațiile referitoare 
la cerințele de proiectare ecologică. 
Cerințele respective nu pot impune sarcini 
disproporționate față de obiectivele din 
domeniul proiectării ecologice. În cazul în 
care este necesar, statele membre pot 
acorda cu titlu provizoriu scutiri de la 
anumite cerințe deosebit de costisitoare 
legate de realizarea acestor obiective.

Or. pl

Justificare

IMM-urile și întreprinderile foarte mici sunt vulnerabile în mod deosebit la aceste schimbări 
legislative, care cauzează costuri suplimentare și sarcini birocratice. Având în vedere 
necesitatea și eficiența diverselor măsuri concrete de asistență, măsurile nu trebuie să se 
limiteze numai la oferirea accesului la informații, deoarece aceasta este numai o etapă 
inițială în procesul de adaptare la noile condiții de activitate pentru IMM-uri.
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Amendamentul 65
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) produsul  prezintă un potențial 
semnificativ de ameliorare în ceea ce 
privește impactul asupra mediului fără să 
antreneze costuri excesive, ținând seama în 
special de:

(c) produsul prezintă un potențial realizabil 
din punct de vedere tehnic și justificat din 
punct de vedere economic de ameliorare în 
ceea ce privește impactul asupra mediului, 
fără să antreneze costuri excesive, bazat pe 
analiza costului ciclului de viață, ținând 
seama în special de:

Or. en

Justificare

Analiza costului trebuie să se bazeze pe întregul ciclu de viață al produsului.

Amendamentul 66
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare ciclul de viață al PCE-
ului și toate caracteristicile sale de mediu 
semnificative, inter alia, randamentul 
energetic. Gradul de detaliu al analizei 
caracteristicilor de mediu și al potențialului 
de ameliorare al acestora este proporțional 
cu semnificația lor. Adoptarea cerințelor în 
materie de proiectare ecologică privind 
caracteristicile de mediu ale unui PCE nu 
trebuie să fie întârziată de incertitudinile 
legate de alte caracteristici.

(a) ia în considerare ciclul de viață al PCE-
ului și toate caracteristicile sale de mediu 
semnificative, inter alia, randamentul 
energetic și amprenta de carbon globală.
Gradul de detaliu al analizei 
caracteristicilor de mediu și al potențialului 
de ameliorare al acestora este proporțional 
cu semnificația lor. Adoptarea cerințelor în 
materie de proiectare ecologică privind 
caracteristicile de mediu ale unui PCE nu 
trebuie să fie întârziată de incertitudinile 
legate de alte caracteristici.

Or. fr
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Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 67
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului și toate caracteristicile sale de 
mediu semnificative, inter alia, 
randamentul energetic. Gradul de detaliu al 
analizei caracteristicilor de mediu și al 
potențialului de ameliorare al acestora este 
proporțional cu semnificația lor. Adoptarea 
cerințelor în materie de proiectare 
ecologică privind caracteristicile de mediu 
semnificative ale unui produs  nu trebuie 
să fie întârziată nejustificat de 
incertitudinile legate de alte caracteristici;

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului, inclusiv procesul de producție, 
și toate caracteristicile sale de mediu
semnificative, inter alia, randamentul 
energetic și utilizarea eficientă a 
resurselor. Gradul de detaliu al analizei 
caracteristicilor de mediu și al potențialului 
de ameliorare al acestora este proporțional 
cu semnificația lor.

Or. en

Justificare

Ar trebui inclus și consumul de energie din timpul procesului de producție.

Amendamentul 68
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului și toate caracteristicile sale de 

(a) ia în considerare ciclul de viață al 
produsului și toate caracteristicile sale de 
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mediu semnificative, inter alia, 
randamentul energetic. Gradul de detaliu al 
analizei caracteristicilor de mediu și al 
potențialului de ameliorare al acestora este 
proporțional cu semnificația lor. Adoptarea 
cerințelor în materie de proiectare 
ecologică privind caracteristicile de mediu 
semnificative ale unui produs  nu trebuie 
să fie întârziată nejustificat de 
incertitudinile legate de alte caracteristici;

mediu semnificative, inter alia, 
randamentul energetic și utilizarea 
eficientă a resurselor. Gradul de detaliu al 
analizei caracteristicilor de mediu și al 
potențialului de ameliorare al acestora este 
proporțional cu semnificația lor.

Or. en

Amendamentul 69
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuează o evaluare care ia în 
considerare impactul asupra mediului, 
consumatorilor și producătorilor, inclusiv 
IMM-uri, în termeni de competitivitate, 
inclusiv pe piețele din afara Comunității, 
inovație, acces pe piață și costuri și 
beneficii;

(b) efectuează o evaluare care ia în 
considerare impactul asupra mediului, 
consumatorilor și producătorilor, inclusiv 
IMM-uri și întreprinderi foarte mici, în 
termeni de competitivitate, inclusiv pe 
piețele din afara Comunității, inovație, 
acces pe piață și costuri și beneficii;

Or. pl

Justificare

Dispozițiile privind îndeplinirea obiectivelor referitoare la proiectarea ecologică nu ar trebui 
să omită obiectivele menționate în preambul. Economia Comunității se bazează astfel pe 
activitățile întreprinderilor mici (și chiar foarte mici) ale căror interese nu pot fi neglijate în 
cadrul dispozițiilor din legislația adoptată.
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Amendamentul 70
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) fixează data (datele) de punere în 
aplicare, orice dispoziții sau perioade 
tranzitorii sau eșalonate pe etape, ținând 
seama în special de posibilele impacturi 
asupra IMM-urilor sau unor grupe 
specifice de produse fabricate cu precădere 
de IMM-uri.

(f) fixează data (datele) de punere în 
aplicare, orice dispoziții sau perioade 
tranzitorii sau eșalonate pe etape, ținând 
seama în special de posibilele impacturi 
asupra IMM-urilor și întreprinderilor 
foarte mici sau unor grupe specifice de 
produse fabricate acestea.

Or. pl

Justificare

Dispozițiile privind îndeplinirea obiectivelor referitoare la proiectarea ecologică nu ar trebui 
să omită obiectivele menționate în preambul. Economia Comunității se bazează astfel pe 
activitățile întreprinderilor mici (și chiar foarte mici) ale căror interese nu pot fi neglijate în 
cadrul dispozițiilor din legislația adoptată.

Amendamentul 71
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 6 iulie 
2007, un plan de lucru care este dat 
publicității.

1. În conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 31 
decembrie 2009 și, ulterior, din trei în trei 
ani, un proiect de plan de lucru care ia în 
considerare extinderea domeniului de 
aplicare la produsele cu impact energetic 
și care este dat publicității.

Planul de lucru stabilește pentru următorii 
trei ani o listă orientativă de grupe de 
produse care vor fi considerate prioritare 
pentru adoptarea măsurilor de punere în 

Proiectul de plan de lucru stabilește pentru 
următorii trei ani o listă exhaustivă de 
grupe de produse care vor fi considerate
prioritare pentru adoptarea măsurilor de 
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aplicare. punere în aplicare.
Planul de lucru este modificat periodic de 
Comisie în urma consultării forumului 
consultativ.

Proiectul de plan de lucru este prezentat 
Parlamentului European spre analiză. 
Parlamentul European analizează fiecare 
grupă de produse separat. Planul de lucru 
final include grupele de produse cu 
privire la care Parlamentul European și-a 
dat acordul. În cadrul adoptării măsurilor 
de punere în aplicare Comisia nu poate 
lua în considerare alte grupe de produse. 
Aceste grupe de produse pot fi prezentate 
pentru obținerea acordului Parlamentului 
European în cadrul unui viitor proiect de 
plan de lucru.

Or. de

Justificare

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.  

Amendamentul 72
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragrafele 1 și 1a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 06.07.07, un 
plan de lucru care este dat publicității.

1. În conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 6 iulie 
2010, un plan de lucru care este dat 
publicității.

Planul include o listă de priorități 
cuprinzând produsele cu impact energetic 
(de exemplu, produsele pentru construcții 
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și detergenții) și produsele care utilizează 
apa, care trebuie reglementate înainte de 
2012, pe baza impactului acestora asupra 
mediului și a amplorii potențialelor 
îmbunătățiri pe durata ciclului de viață al 
produsului.

Or. en

Amendamentul 73
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până în 2011, Comisia dezvoltă o 
metodologie vizând pregătirea măsurilor 
de aplicare și facilitarea procesului de 
stabilire a priorităților pentru produsele 
fără impact energetic, inclusiv produsele 
care utilizează apa, textile, mobilier, 
produsele pentru construcție și 
detergenții.

Or. en

Justificare

Actuala metodologie pentru dezvoltarea de măsuri de punere în aplicare trebuie să fie 
adaptată pentru a aborda produsele fără impact energetic.

Amendamentul 74
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri de punere în aplicare începând cu 
acele produse care au fost identificate de 
ECCP ca având un potențial mare de 

- măsuri de punere în aplicare începând cu 
acele produse sau grupe de produse care 
au fost identificate de ECCP ca având un 
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reducere necostisitoare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, cum ar fi echipamentele 
de încălzire și de încălzire a apei, sistemele 
cu motoare electrice, iluminatul din 
sectoarele casnic și terțiar, aparate de uz 
casnic, echipamente de birou din sectoarele 
casnic și terțiar, aparatura electronică 
pentru public și sistemele IVC (încălzire, 
ventilație și climatizare);

potențial mare de reducere necostisitoare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi 
echipamentele de încălzire și de încălzire a 
apei, sistemele cu motoare electrice, 
iluminatul din sectoarele casnic și terțiar, 
aparate de uz casnic, echipamente de birou 
din sectoarele casnic și terțiar, aparatura 
electronică pentru public și sistemele IVC 
(încălzire, ventilație și climatizare);

Or. en

Justificare

În scopul alinierii la amendamentul propus pentru punctul 22 mai sus.

Amendamentul 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că, în desfășurarea 
activităților sale, respectă, pentru fiecare 
măsură de punere în aplicare, o participare 
echilibrată a reprezentanților statelor 
membre și a tuturor părților interesate care 
au legătură cu produsul/grupa de produse 
în cauză, cum sunt sectorul de producție, 
inclusiv IMM-urile și industria 
meșteșugărească, sindicatele, comercianții, 
detailiști, importatorii, grupurile de 
protecție a mediului și organizațiile de 
consumatori. Părțile contribuie în special la 
definirea și la revizuirea măsurilor de 
punere în aplicare, la examinarea eficienței 
mecanismelor de supraveghere a pieței 
înființate și la evaluarea acordurilor 
voluntare și a altor măsuri de 
autoreglementare. Părțile se reunesc în 
cadrul unui forum consultativ. 
Regulamentul de procedură al forumului 
este stabilit de Comisie.

Comisia se asigură că, în desfășurarea 
activităților sale, respectă, pentru fiecare 
măsură de punere în aplicare, o participare 
echilibrată a reprezentanților statelor 
membre și a tuturor părților interesate care 
au legătură cu produsul/grupa de produse 
în cauză, cum sunt sectorul de producție, 
inclusiv IMM-urile și industria 
meșteșugărească, sindicatele, comercianții, 
detailiști, importatorii, grupurile de 
protecție a mediului și organizațiile de 
consumatori. Părțile contribuie în special la 
definirea și la revizuirea măsurilor de 
punere în aplicare și a măsurilor 
suplimentare relevante pentru a stimula 
performanța de mediu a produselor pe 
durata întregului ciclu de viață, precum 
promovarea modelelor alternative de 
afaceri, la examinarea eficienței 
mecanismelor de supraveghere a pieței 
înființate și la evaluarea acordurilor 
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voluntare și a altor măsuri de 
autoreglementare. Părțile se reunesc în 
cadrul unui forum consultativ. 
Regulamentul de procedură al forumului 
este stabilit de Comisie.

Or. en

Justificare

Forumul consultativ ar trebui să vizeze cel mai larg dialog posibil.

Amendamentul 76
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre concep  normele  care se 
aplică în cazul încălcării  dispozițiilor 
naționale adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestora . Penalitățile prevăzute
sunt efective, proporționate și de 
descurajare, ținând seama de gradul de 
neconformitate și numărul de unități de 
produse neconforme introduse pe piața 
comunitară. Comisiei îi sunt notificate 
aceste dispoziții de către statele membre 
cel mai târziu la data menționată la 
articolul 23 alineatul (1) și, în cel mai scurt 
timp, orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre concep  normele  care se 
aplică în cazul încălcării  dispozițiilor 
naționale adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestora. Penalitățile prevăzute
sunt proporționale cu absența riscurilor 
create de produs și, de asemenea, efective, 
proporționate și de descurajare, ținând 
seama de gradul de neconformitate și 
numărul de unități de produse neconforme 
introduse pe piața comunitară. . Comisiei îi 
sunt notificate aceste dispoziții de către 
statele membre cel mai târziu la data 
menționată la articolul 23 alineatul (1) și, 
în cel mai scurt timp, orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. pl

Justificare

În ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor directivelor proiectării ecologice, contrar altor 
norme al căror obiectiv principal este protecția consumatorilor față de riscurile reale 
generate de introducerea pe piață a unor produse potențial periculoase, punerea în aplicare 
a sancțiunilor trebuie să reflecte lipsa riscurilor generate în cazul neîndeplinirii obiectivelor 
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din prezenta directivă. Sancțiunile trebuie să fie proporționale cu riscurile generate.    

Amendamentul 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2012, Comisia evaluează 
adecvarea extinderii domeniului de 
aplicare al directivei la produsele fără 
impact energetic, eficiența prezentei 
directive și a măsurilor sale de punere în 
aplicare, pragul acestora, mecanismele de 
supraveghere a pieței și orice măsură de 
autoreglementare relevantă preconizată, în 
urma consultării forumului consultativ 
menționat la articolul 18 și, după caz, 
prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului pentru modificarea prezentei 
directive.

Până în 2015, Comisia evaluează eficiența 
prezentei directive și a măsurilor sale de 
punere în aplicare, pragul acestora, 
mecanismele de supraveghere a pieței și 
orice măsură de autoreglementare relevantă 
preconizată, în urma consultării forumului 
consultativ menționat la articolul 18 și, 
după caz, prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului pentru modificarea 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Înainte de a prevedea extinderea domeniului de aplicare, trebuie ca directiva să fie revizuită.  
Până acum nu au fost reunite informații practice privind punerea în aplicare  a directivei.  
Informațiile privind  experiența fabricanților legată de cerințele privind proiectarea 
ecologică a produselor și efectele asupra piețelor vor putea fi disponibile numai  peste câțiva 
ani.  Atât timp cât modul de  funcționare și eficacitatea directivei nu au fost verificate practic, 
orice extindere a domeniului de aplicare al acesteia este prematură.  

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

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2012 , Comisia evaluează 
adecvarea extinderii domeniului de 

Până în 2012 , Comisia evaluează eficiența 
prezentei directive și a măsurilor sale de 
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aplicare al directivei la produsele fără 
impact energetic, eficiența prezentei 
directive și a măsurilor sale de punere în 
aplicare, pragul acestora, mecanismele de 
supraveghere a pieței și orice măsură de 
autoreglementare relevantă preconizată, în 
urma consultării forumului consultativ 
menționat la articolul 18 și, după caz, 
prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului pentru modificarea prezentei 
directive.

punere în aplicare, analizând în mod 
specific întreaga durată a ciclului de viață 
a produselor, inclusiv gestionarea 
durabilă a resurselor și promovarea 
reutilizării și reciclării, pragul acestora, 
mecanismele de supraveghere a pieței și 
orice măsură de autoreglementare relevantă 
preconizată - inclusiv promovarea 
modelelor alternative de afaceri de-a 
lungul întregului ciclu de viață al 
produselor, precum aplicarea gândirii 
funcționale, dematerializării și a 
biomimeticii de exemplu - în urma 
consultării forumului consultativ menționat 
mai sus și, după caz, prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru modificarea prezentei directive. 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 2.

Amendamentul 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) refolosirea sau recuperarea

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că reutilizarea și reciclarea sunt incluse în definiție.
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Amendamentul 80
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – punctul 1.2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) amprenta de carbon

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – punctul 1.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) folosirea substanțelor clasificate ca 
periculoase pentru sănătate și/sau mediu 
în conformitate cu Directiva 67/548/CEE 
a Consiliului din 27 iunie 1967 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind clasificarea, 
ambalarea și etichetarea substanțelor 
periculoase și luând în considerare 
legislația în materie de comercializare și 
folosire a unor substanțe specifice, cum ar 
fi Directivele 76/769/CEE sau 2002/95/CE;

(d) folosirea substanțelor care îndeplinesc 
criteriile din articolul 57 din 
Regulamentul 1907/2006/CE (REACH) și 
identificate în conformitate cu articolul 59 
alineatul (1) din respectivul regulament și 
luând în considerare legislația în materie de 
comercializare și folosire a unor substanțe 
specifice, cum ar fi Directivele 
76/769/CEE sau 2002/95/CE;

Or. en

Justificare

Utilizarea în siguranță a substanțelor chimice este reglementată în mod corespunzător în 
conformitate cu dispozițiile REACH (Regulamentul 1907/2006/CE). Regulamentul REACH 
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este instrumentul cel mai cuprinzător și strict de politică în domeniul substanțelor chimice din 
lume. Scopul principal al Regulamentului este îmbunătățirea protecției sănătății omului și a 
mediului față de riscurile pe care le implică pericolele asociate substanțelor chimice. O 
atenție deosebită poate fi acordată substanțelor care suscită un grad foarte ridicat de pericol. 
Măsurile incluse în propunerea privind proiectarea ecologică care reprezintă un duplicat, nu 
sunt consecvente sau sunt contrare dispozițiilor din REACH trebuie, în consecință, să fie 
evitate. 

Amendamentul 82
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Anexa I –partea 2 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- amprenta de carbon a produsului, cel 
puțin în momentul comercializării sau 
punerii în funcțiune, în Uniunea 
Europeană;

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 83
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă
Anexa I – partea 3 – aliniatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La abordarea caracteristicilor de mediu 
identificate în măsura de punere în aplicare 
ca putând fi influențate în mod substanțial 
de proiectarea produsului, producătorilor 
de PCE li se cere să efectueze o evaluare a 

1. La abordarea caracteristicilor de mediu 
identificate în măsura de punere în aplicare 
ca putând fi influențate în mod substanțial 
de proiectarea produsului, producătorilor 
de PCE li se cere să efectueze o evaluare a 
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modelului de PCE pe durata ciclului său de 
viață, pe baza unor ipoteze realiste despre 
condițiile și scopurile normale de utilizare. 
Pot fi examinate și alte caracteristici de 
mediu pe bază de voluntariat.

modelului de PCE pe durata ciclului său de 
viață, pe baza unor ipoteze realiste despre 
condițiile și scopurile normale de utilizare, 
precum și despre amprenta de carbon. Pot 
fi examinate și alte caracteristici de mediu 
pe bază de voluntariat.

Or. fr

Justificare

Este evident că doar performanța energetică la consum nu este suficientă pentru a conduce la 
practici de reducere a gazelor cu efect de seră, ci amprenta totală de carbon a produselor 
trebuie luată în considerare de acum înainte, iar, pe de altă parte, utilizatorii trebuie 
informați cu privire la amprenta de carbon în fiecare etapă de viață a produsului, pentru a 
promova produsele cu impact scăzut asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul 84
John Bowis

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Compatibilitatea măsurilor de 
stimulare

9. Consecvența politicilor

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că titlul este în concordanță cu sensul acestei clauze.

Amendamentul 85
John Bowis

Propunere de directivă
Anexa VIII  – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Acoperirea sectorului de produse
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Măsurile de autoreglementare nu sunt în 
mod normal acceptate ca îndeplinind 
criteriile stabilite în prezenta anexă cu 
excepția cazului în care cota de producție 
a produsului sau a grupului de produse în 
UE este de 75% sau mai mare. 

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că orice propunere pentru o măsură de autoreglementare este suficient 
de reprezentativă pentru produs sau grupul de produse, rezolvând astfel problema prea 
multor „speculanți” care ar putea submina credibilitatea măsurii de autoreglementare.  În 
prezent, nu există nicio reducere propusă în textul Comisiei, iar riscul este acela că, în 
absența unei astfel de reduceri, autoreglementarea voluntară poate părea neviabilă, deși ea 
ar putea oferi rezultate într-un mod mai rapid și mai ieftin decât măsurile de punere în 
aplicare.
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