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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
vastuvõtmist, millega luuakse raamistik nõuete kehtestamiseks energiat tarbivate 
toodete ökoprojekteerimisele ja muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11414/1/2004 – C6-0246/2004);

– võttes arvesse parlamendi seisukohta esimesel lugemisel1 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitatud Euroopa Komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0453)2 küsimuses;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teiseks 
lugemiseks (A6-0000/2005);

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 2

2) Energiat tarbivate toodete (edaspidi 
ETT) arvele langeb suur osa 
ühendusesisesest loodusvarade ja energia 
tarbimisest. Neil on ka mitmeid muid 
olulisi keskkonnamõjusid. Ülekaalukalt 
enamiku ühenduse turul saadaolevate 
tooteliikide osas võib täheldada vägagi 
erineval tasemel keskkonnamõjusid, olgugi 
et toodete funktsionaalne talitlus on 
sarnane. Säästva arengu huvides tuleks 

2) Energiat tarbivate toodete (edaspidi 
ETT) arvele langeb suur osa 
ühendusesisesest loodusvarade ja energia 
tarbimisest. Neil on ka mitmeid muid 
olulisi keskkonnamõjusid. Ülekaalukalt 
enamiku ühenduse turul saadaolevate 
tooteliikide osas võib täheldada vägagi 
erineval tasemel keskkonnamõjusid, olgugi 
et toodete funktsionaalne talitlus on 
sarnane. Säästva arengu huvides tuleks 

  
1 20.4.2004 vastu võetud tekst, P5_TA(2004)0302.
2 ELTs seni avaldamata.



PR\551338ET.doc 5/26 PE 353.311v01-00

ET

soodustada nende toodete üldise 
keskkonnamõju pidevat parandamist, 
eelkõige võttes arvele peamised negatiivse 
keskkonnamõju allikad ja vältides reostuse 
igasugust ülekandumist, kui sellise 
parandamisega ei kaasne ülemääraseid 
kulusid.

soodustada nende toodete üldise 
keskkonnamõju pidevat parandamist, 
eelkõige võttes arvele peamised negatiivse 
keskkonnamõju allikad ja vältides reostuse 
igasugust ülekandumist.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 5 de la première lecture.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4 A (uus)

4 a) EÜ asutamislepingu artikli 95 lõikes 
3 sätestatakse, et komisjon võtab 
ettepanekutes aluseks keskkonna kaitstuse 
kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki 
uusi teaduslikel faktidel põhinevaid 
suundumusi.

Justification

Réintroduction de l'amendement 79 de la première lecture. Il y a lieu d'indiquer que, 
nonobstant la base juridique de l'article 95, l'obtention d'un niveau élevé de protection de 
l'environnement constitue une nécessité absolue.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 7

7) Ökoprojekteerimisele esitatavate nõuete 
tase tuleb üldjuhul kehtestada, pidades 
silmas ühenduse kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi eesmärke ja prioriteete, 
sealhulgas vajadusel nimetatud 
programmi vastavate temaatiliste 
strateegiate kohaldatavaid eesmärke.

7) Ökoprojekteerimisele esitatavate nõuete 
tase tuleb üldjuhul kehtestada, pidades 
silmas ühenduse kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi eesmärke ja prioriteete, 
sealhulgas tulevasi eesmärke, mis 
tulenevad kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi temaatilistest 
strateegiatest, milleks võivad muuhulgas 
olla näiteks loodusvarade säästva 
kasutamise temaatiline strateegia ning 
jäätmete vältimise ja ringlussevõtu 
temaatilised strateegiad, Euroopa 
kliimamuutuste programmi poliitilised 
soovitused, ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioon ja Kyoto protkollist 
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tulenevad kohustused, samuti pidades 
silmas näiteks vee raamdirektiivi, 
õhukvaliteedi raamdirektiivi, jäätmete 
raamdirektiivi ning ohtlike ja püsivate 
ainete raamdirektiivide, Kirde-Atlandi 
merekeskkonna kaitse konventsiooni 
(OSPAR), ühenduse kemikaalide poliitika 
ja ühenduse püsivate orgaaniliste 
saasteainete direktiivi olemasolevaid 
eesmärke.

Justification

Reinstatement of the missing part of amendment 10 from the first reading.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 13

13) Ökoprojekteerimisele esitatavate 
nõuete tase tuleb üldjuhul kehtestada 
tehnilise, majandusliku ja ökoloogilise 
analüüsi põhjal. Nõuete kehtestamise 
meetodi paindlikkus võib 
keskkonnatulemuste sujuvat paranemist 
hõlbustada. Analüüsi koostamisel tuleb 
huvitatud pooltega konsulteerida ja neid 
analüüsi koostamisse kaasata. Kohustuslike 
meetmete kehtestamine tuleb asjaosaliste 
pooltega eelnevalt põhjalikult läbi arutada. 
Sellistel aruteludel võib ilmneda vajadus 
rakendada meetmeid järkjärgult või 
rakendada üleminekumeetmeid. Vahe-
eesmärkide püstitamine suurendab poliitika 
prognoositavust, võimaldab toote 
väljatöötamistsüklit vajadustega kohandada 
ja lihtsustab huvitatud pooltel pikaajaliste 
plaanide koostamist.

13) Ökoprojekteerimisele esitatavate 
nõuete tase tuleb üldjuhul kehtestada 
tehnilise, majandusliku ja ökoloogilise 
analüüsi põhjal. Nõuete kehtestamise 
meetodi paindlikkus võib 
keskkonnatulemuste sujuvat paranemist 
hõlbustada. Analüüsi koostamisel tuleb 
huvitatud pooltega konsulteerida ja neid 
analüüsi koostamisse kaasata. Kohustuslike 
meetmete kehtestamine tuleb asjaosaliste 
pooltega eelnevalt põhjalikult läbi arutada. 
Sellistel aruteludel võib ilmneda vajadus 
rakendada meetmeid järkjärgult või 
rakendada üleminekumeetmeid. Vahe-
eesmärkide püstitamine suurendab poliitika 
prognoositavust, võimaldab toote 
väljatöötamistsüklit vajadustega kohandada 
ja lihtsustab huvitatud pooltel pikaajaliste 
plaanide koostamist. Analüüsi (eriti 
summarsete kasutuskulude analüüsi) 
käigus ja nõuete kehtestamisel tuleb läbi 
viia rahvusvaheline tulemuslikkuse 
võrdlusuuring.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 25 de la première lecture.
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Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 25

25) Ühtlustatud nõuete üks peamisi 
ülesandeid peaks olema aidata tootjatel 
kohaldada käesoleva direktiivi alusel vastu 
võetud rakendusmeetmeid. Sellised nõuded 
võivad osutuda olulisteks mõõtmis- ja 
katsemeetodite kehtestamisel. 
Ökoprojekteerimise üldnõuete puhul 
võivad ühtlustatud nõuded 
märkimisväärselt kaasa aidata tootjate 
suunamisele nende toodete ökoloogilise 
profiili kehtestamisele kooskõlas kehtiva 
rakendusmeetme nõuetega. Nende nõuete 
puhul peaks peaks olema selgelt näidatud 
seos nõuete klauslite ja käsitlevate 
nõudmiste vahel. Ühtlustatud nõuete 
eesmärk ei peaks olema 
keskkonnaaspektide piiride 
kindlaksmääramine.

25) Ühtlustatud nõuete üks peamisi 
ülesandeid peaks olema aidata tootjatel 
kohaldada käesoleva direktiivi alusel vastu 
võetud rakendusmeetmeid. Sellised nõuded 
võivad osutuda olulisteks mõõtmis- ja 
katsemeetodite kehtestamisel. 
Ökoprojekteerimise üldnõuete puhul tuleks 
ühtlustatud nõudeid kasutada eelkõige 
seal, kus on kehtestatud viitemäärad. 
Nende nõuete puhul peaks peaks olema 
selgelt näidatud seos nõuete klauslite ja 
käsitlevate nõudmiste vahel. Ühtlustatud 
nõuete eesmärk ei peaks olema 
keskkonnaaspektide piiride 
kindlaksmääramine.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 34 A (uus)

34 a) Arvestades, et võrreldes ajaga, mis 
harilikult kulub toote turuletoomisest selle 
lõppmüügini tarbijale, võib 
vastavuskontrolli nõuetekohaseks 
läbiviimiseks vajalik tähtaeg olla liiga
pikk, peaksid rakendusmeetmed 
sisaldama sätteid, mis võimaldavad 
liikmesriikidel näha ette sanktsioone 
vastavalt toodete juriidilistele nõuetele 
mittevastavuse tasemele ning ühenduse 
turule toodud ja nõuetele mittevastava 
ETT kogusele, enne kui riiklikud 
ametivõimud asuvad selle turule toomisele 
piiranguid kehtestama.

Justification

Réintroduction de l'amendement 29 de la première lecture.
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Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 36 A (uus)

36 a) Pärast Euroopa põhiseaduse 
lepingu jõustumist tuleks käesolevale 
direktiivile kohaldada põhiseaduse 
lepingu artikli 35 sätteid. Pärast 
põhiseaduse lepingu jõustumist peaks 
rakendusmeede jõustuma ette nähtud 
viisil, kui Euroopa Parlament ei ole 
liikmete häälteenamusega väljendanud 
sellele ettenähtud aja jooksul vastuseisu.

Justification

Amendment 30 from first reading in a rephrased version.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 LÕIGE 7 A (uus)

7 a. "Sõltumatu teavitatud 
tõendamisasutus" – ametivõimude poolt 
määratud ning ekspertidest koosnev 
alaline, majanduslikest huvidest 
sõltumatu organ, mille ülesanne on viia 
läbi kontrollimisi teatud 
rakendusmeetmega hõlmatud toote või 
toodete sektori osas.

Justification

Réintroduction de l'amendement 37 de la première lecture.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 2 LÕIGE 12

12 ) "elutsükkel" – järjestikused ja 
omavahel seotud ETT olemasolu etapid 
alates toorme kasutuselevõtmisest ja ETT-
st lõpliku vabanemisega lõpetades;

12 ) "elutsükkel" – järjestikused ja 
omavahel seotud ETT olemasolu etapid 
toorme hankimisest kuni ETT-st lõpliku 
vabanemiseni;

Justification

Réintroduction de l'amendement 40 de la première lecture.
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Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 2 LÕIGE 19 A (uus)

19 a) "Toodete ökoprojekteerimise 
võrdlusuuring" – ökoprojekteerimisalaste 
teadmiste hetkeseisu viitena 
arvessevõtmine teatud keskkonnaaspekti 
alusel, kasutades vajadusel rahvusvahelisi 
võrdlusandmeid, seda eelkõige 
energiatõhususe puhul;

Justification

Réintroduction de l'amendement 44 de la première lecture.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 6 LÕIGE 1

1. Kui mõni liikmesriik väidab, et mingi 
artiklis 4 osundatud CE-märgistust kandev 
ja oma kasutusotstarbele vastavalt 
kasutatav ETT ei ole sellele kohaldatava 
rakendusmeetme kõigi asjakohaste sätetega 
kooskõlas ja/või kannab CE-märgistust 
õigustamatult, on tootja või tema volitatud 
esindaja kohustatud viima ETT sellele 
kohaldatava rakendusmeetme kõigi 
asjakohaste sätetega ja CE-märgistuse 
nõuetega kooskõlla ja lõpetama vastava 
liikmesriigi poolt kehtestatud tingimuste 
rikkumise.

1. Kui mõni liikmesriik väidab, et mingi 
artiklis 4 osundatud CE-märgistust kandev 
ja oma kasutusotstarbele vastavalt 
kasutatav ETT ei ole sellele kohaldatava 
rakendusmeetme kõigi asjakohaste sätetega 
kooskõlas ja/või kannab CE-märgistust 
õigustamatult, on tootja või tema volitatud 
esindaja kohustatud viima ETT sellele 
kohaldatava rakendusmeetme kõigi 
asjakohaste sätetega ja CE-märgistuse 
nõuetega kooskõlla ja lõpetama vastava 
liikmesriigi poolt kehtestatud tingimuste 
rikkumise.

Pädev asutus võib erandjuhtudel keelata 
koheselt toote müümise liikmesriigi 
territooriumil või kogu Euroopa Liidus 
kuni toote uuesti nõuetega kooskõlla 
viimiseni.

Nõuete rikkumise jätkudes piirab vastav 
liikmesriik kõnesoleva ETT oma turule 
toomist ja/või kasutuselevõtmist või tagab 
selle turult kõrvaldamise.

Nõuete rikkumise jätkudes piirab vastav 
liikmesriik kõnesoleva ETT oma turule 
toomist ja/või kasutuselevõtmist või tagab 
selle turult kõrvaldamise.
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Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 50 de la première lecture.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Vastavuse hindamise menetlused 
määratakse kindlaks rakendusmeetmetega, 
jättes tootjatele võimaluse valida IV lisas 
käsitletud projekteerimise sisekontrolli ja 
V lisas kirjeldatud 
keskkonnajuhtimissüsteemi vahel. 
Nõuetekohaselt põhjendatud ja riski 
suurusega võrdeline vastavuse hindamise 
menetlus valitakse otsuses 93/465/EMÜ 
kirjeldatud sobilikest moodulitest.

2. Vastavuse hindamise menetlused 
määratakse kindlaks rakendusmeetmetega, 
jättes tootjatele võimaluse valida IV lisas 
käsitletud projekteerimise sisekontrolli ja 
V lisas kirjeldatud 
keskkonnajuhtimissüsteemi vahel. 
Nõuetekohaselt põhjendatud ja riski 
suurusega võrdeline vastavuse hindamise 
menetlus valitakse otsuses 93/465/EMÜ 
kirjeldatud sobilikest moodulitest.

Kõik ETT-d, mille vastavus 
rakendusmeetmetes sätestatud nõuetele 
tekitab tõsiseid kahtlusi, kuuluvad 
automaatselt kontrollimisele sõltumatus 
teavitatud tõendamisasutuses.
Sõltumatu teavitatud tõendamisasutus 
peab esitama oma põhjendatud arvamuse 
selliselt, et vajadusel oleks võimalik 
soovitud aja jooksul hinnata võimalikke 
parandusmeetmeid.

Kui rakendusmeetmetega kaetud ETT 
projekteeris Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. märtsi 2001. a määruse (EÜ) 
nr 761/2001 (organisatsioonide 
vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja –
auditeerimissüsteemis (EMAS)1) kohaselt 
registreeritud organisatsioon, võimaldades 
organisatsioonide vabatahtlikku osalemist 
ja antud registreerimine hõlmab ka 
projekteerimisfunktsiooni, eeldatakse, et 
antud organisatsiooni keskkonnajuhtimise 
korraldus on käesoleva direktiivi V lisas 
toodud nõuetega kooskõlas.

Kui rakendusmeetmetega kaetud ETT 
projekteeris Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. märtsi 2001. a määruse (EÜ) 
nr 761/2001 (organisatsioonide 
vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja –
auditeerimissüsteemis (EMAS)1) kohaselt 
registreeritud organisatsioon, võimaldades 
organisatsioonide vabatahtlikku osalemist 
ja antud registreerimine hõlmab ka 
projekteerimisfunktsiooni, eeldatakse, et 
antud organisatsiooni keskkonnajuhtimise 
korraldus on käesoleva direktiivi V lisas 
toodud nõuetega kooskõlas.

Kui rakendusmeetmetega kaetud ETT 
projekteerinud organisatsioonil on 
keskkonnajuhtimissüsteem, mis hõlmab ka 
toodete projekteerimise funktsiooni ja mida 

Kui rakendusmeetmetega kaetud ETT 
projekteerinud organisatsioonil on 
keskkonnajuhtimissüsteem, mis hõlmab ka 
toodete projekteerimise funktsiooni ja mida 
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rakendatakse Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatud viitenumbritega ühtlustatud 
standardite alusel, loetakse see 
keskkonnajuhtimissüsteem V lisas toodud 
sellekohastele nõuetele vastavaks.

rakendatakse Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatud viitenumbritega ühtlustatud 
standardite alusel, loetakse see 
keskkonnajuhtimissüsteem V lisas toodud 
sellekohastele nõuetele vastavaks.

Justification

Réintroduction de l'amendement 52 de la première lecture.

Muudatusettepanek 13
ARTIKKEL 11 A (uus)

Artikkel 11 a
Väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid 

puudutavad meetmed

1. Et võimaldada väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtetel kohanduda 
käesoleva direktiivi sätetega, asutab 
Euroopa Komisjon üldsusele 
juurdepääsetava andmebaasi, milles 
sisalduvad toodete elutsükli lihtsustatud 
analüüsi mudelid, elutsükli iga etapi 
positiivse keskkonnamõju simulatsioonid 
ja ökoprojekteerimise nõuded, mida tuleb 
toodete energia- ja veetarbimise ning 
mürataseme vähendamiseks 
prioriteetsena arvesse võtta.
2. Liikmesriigid ergutavad väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid eelkõige 
abivõrgustike ja -struktuuride 
tugevdamise kaudu arendama 
keskkonnasõbralikku lähenemist alates 
toote projekteerimsiest ning kohanduma 
Euroopa eeskirjadega.

Justification

Réintroduction de l'amendement 56 de la première lecture. Il est important de garder à 
l'esprit qu'une petite entreprise (effectif inférieur à 50 salariés) et, encore plus, une micro 
entreprise (effectif inférieur à 10 salariés) font face à des difficultés particulières, parmi 
lesquelles le manque de moyens humains et/ou financiers pour s'informer sur la 
réglementation communautaire en vigueur, voire pour s'y conformer. Une réalité économique 
et sociale que la position commune du Conseil ne prend pas suffisamment en compte. Ce 
nouvel article propose la mise en place d'outils précis afin d'aider les PME-TPE à mettre sur 
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le marché des produits éco-conçus.

Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL 11 B (uus)

Artikkel 11 b
Tarbijate teavitamine

Tootjad ja jaotajad jälgivad, et 
ökoprojekteerimise nõuetele vastavate 
ETT-de kasutajad saaksid asjakohases 
vormis vajalikku teavet järgmistes 
küsimustes:
a) toote keskkonnamõju kogu elutsükli 
vältel;
b) toote ökoloogiline profiil ja 
ökoprojekteerimise eelised;
c) nende roll energiatarbimise 
vähendamises toote säästva kasutamise 
abil.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 57 de la première lecture. Cet amendement crée un 
nouvel article sur le volet "informations aux consommateurs".

Muudatusettepanek 15
ARTIKKEL 12

1. Komisjon, kes tegutseb artikli 15 lõikes 
2 toodud menetluse kohaselt, võib 
kehtestada rakendusmeetmeid. 

1. Komisjon, kes tegutseb artikli 21 lõikes 
2 toodud menetluse kohaselt ja tulenevalt 
ühenduse keskkonnaalastest 
prioriteetidest, näiteks otsuses nr 
1600/2002/EÜ, direktiivis 2000/60/EÜ, 
direktiivis 96/62/EÜ, direktiivis 
75/442/EÜ, konventsioonis OSPAR ja 
muudes asjakohastes ELi 
keskkonnaalastes õigusaktides ja 
strateegiates sätestatud prioriteetidest, 
ning võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni (UNFCCC) Kyoto 
protokollis sätestatud eesmärke, võib 
kehtestada rakendusmeetmeid, kui on 
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täidetud järgmised kriteeriumid:
a) meetmega kaetava ETT valikut 
määravad näitajad:
i) ETT arvele langeb oluline realisatsiooni 
ja kaubavahetuse maht;
ii) ETT-l on oluline keskkonnamõju;
iii) ETT keskkonnamõju saab 
märkimisväärselt parandada;
b) meetme sisu määravad näitajad:
i) arvesse võetakse toote kogu elutsüklit;
ii) rakendusmeede ei mõjuta oluliselt 
toote talitlust selle kasutaja jaoks;
iii) puudub negatiivne mõju 
tervisekaitse- ja ohutusnäitajatele;
iv) ei tohi olla olulist negatiivset mõju 
tarbijatele, eeskätt toote taskukohasuse ja 
summaarsete kasutuskulude osas;
v) arvesse võetakse võimalikku mõju 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele või peamiselt nende poolt 
toodetavatele tootegruppidele.

2. Rakendusmeetmega kaetav ETT peab 
vastama kõikidele järgmistele 
kriteeriumitele:

2. Kui komisjonil on õigustatud põhjuseid 
rakendusmeetme vastuvõtmisest 
keeldumiseks, näiteks kui on olemas 
vabatahlik kokkulepe, millega 
saavutatakse poliitika eesmärgid 
kohustuslikest nõudmistest kiiremini või 
väiksemate kuludega ning on täidetud VII 
a lisas toodud abikõlblikkuse 
kriteeriumid, põhjendab komisjon oma 
vastavat otsust ametlikult Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

a) ETT realisatsiooni ja kaubavahetuse 
maht ühenduse piires ületab viimaste 
kättesaadavate andmete põhjal 200 000 
ühikut aastas;
b) võttes arvesse turule toodud ja/või 
kasutusse võetud koguseid, on ETT-l 
ühenduse piires märkimisväärne 
keskkonnamõju vastavalt otsuses nr 
1600/2002/EÜ sätestatud ühenduse 
strateegilistele prioriteetidele;
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c) ETT keskkonnamõju saab ilma 
ülemääraste kulutusteta märkimisväärselt 
parandada.  Selle kriteeriumi täitmise 
kindlakstegemisel kohaldatakse järgmisi 
näitajaid:
– muude asjakohaste ühenduse 
õigusaktide puudumine;
– turujõudude suutmatus küsimust 
lahendada;
– turul saadavolevate samaväärse 
kasutusotstarbega ETT-de 
keskkonnamõju tulemuslikkuse suur 
ebavõrdsus;
3. Rakendusmeetme projekti
ettevalmistamist kaaludes võtab komisjon 
arvesse kõiki artiklis 15 nimetatud 
komitee väljendatud seisukohti ning lisaks 
sellele:

3. Rakendusmeetmetes sätestatakse 
ökoprojekteerimise nõuded kooskõlas I 
lisa ja/või II lisaga.

a) ühenduse keskkonnaprioriteete, nagu 
otsuses nr 1600/2002/EÜ või komisjoni 
Euroopa kliimamuutuste programmis 
(ECCP) sätestatud prioriteedid;

Teatud keskkonnaaspektidele, millel on 
märkimisväärne keskkonnamõju, 
kehtestatakse ökoprojekteerimise 
erinõuded.

b) asjakohane iseregulatsioon, nagu 
vabatahtlikud kokkulepped või vastava 
majandusharu võetavad muud meetmed.

Rakendusmeetmetes võib sätestada ka, et 
ökoprojekteerimisele nõuete kehtestamine 
ei ole vajalik ökoprojekteerimist 
iseloomustavate teatud näitajate osas, mis 
on loetletud I lisa 1. osas.

4. Rakendusmeetme projekti 
ettevalmistamisel komisjon

4. Rakendusmeetmed peavad hõlmama 
VII lisas loetletud teavet ja nendega 
kehtestatakse kolmanda isiku poolt 
teostatavate turustuseelsete 
juhukontrollimiste taseme koguselised 
eesmärgid, samuti sätted, mis käsitlevad 
liikmesriikide regulaarset aruandlust 
komisjonile nimetatud tegevuse kohta. 
Kontrollitavate toodete protsent 
määratakse vastavalt toodete 
turuolukorrale.

a)võtab arvesse ETT elutsüklit;

b) viib läbi hindamise, milles võetakse 
arvesse meetme mõju keskkonnale, 
tarbijatele ja tootjatele, sealhulgas 
väikestele ja keskmise suurusega 
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ettevõtetele, konkurentsivõime, 
uuenduslikkuse, turule juurdepääsu ning 
kulude ja tulude osas;
c) võtab arvesse olemasolevaid riiklikke 
keskkonnaalaseid õigusakte, mida 
liikmesriigid peavad asjakohaseks;
d) viib läbi asjakohase konsulteerimise 
huvirühmadega;
e) valmistab ette rakendusmeetme projekti 
seletuskirja, mis põhineb punktis b 
nimetatud hindamisel;
f) määratleb rakendamise kuupäeva(d) 
ning võimalikud astmelised ja 
üleminekumeetmed või -perioodid, võttes 
arvesse eelkõige võimalikku mõju 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele või peamiselt nende 
toodetavatele tooterühmadele.
5. Rakendusmeetmed peavad vastama 
kõikidele järgmistele kriteeriumitele:

5. Rakendusmeetmed vaadatakse läbi ja 
vajadusel korrigeeritakse neid vastavalt 
tehniliste edusammudele iga kolme aasta 
järel.

a) rakendusmeede ei avalda olulist 
negatiivset mõju toote funktsionaalsusele 
selle kasutaja jaoks;
b) puudub negatiivne mõju tervisekaitse-
ja ohutusnäitajatele;
c) ei tohi olla olulist negatiivset mõju 
tarbijatele, eeskätt toote taskukohasuse ja 
summaarsete kasutuskulude osas;
d) ei tohi olla olulist negatiivset mõju 
tootjate konkurentsivõimele, sealhulgas 
ühendusevälistel turgudel;
e) põhimõtteliselt ei tohi 
ökoprojekteerimise erinõude kehtestamise 
tulemuseks olla tootjatele mõne 
patenteeritud tehnoloogia pealesurumine;
f) tootjatele ei tohi peale suruda 
ülemäärast halduskoormust.
6. Rakendusmeetmetes sätestatakse 
ökoprojekteerimisele esitatavad 
nõudmised kooskõlas I ja/või II lisaga.

6. Nõuete koostamisel kasutab komisjon 
kogu ELis kehtivate märgistuste 
sätestamisel omandatud oskusteavet.
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Teatud keskkonnaaspektidele, millel on 
märkimisväärne keskkonnamõju, 
kehtestatakse ökoprojekteerimise 
erinõuded.
Rakendusmeetmetes võib sätestada ka, et 
ökoprojekteerimisele nõuete kehtestamine 
ei ole vajalik ökoprojekteerimist 
iseloomustavate teatud näitajate osas, mis 
on loetletud I lisa 1. osas.
7. Nõuded sõnastatakse selliselt, et tagada 
turu järelevalveasutustele võimalus 
kontrollida ETT vastavust 
rakendusmeetme nõuetele. 
Rakendusmeetmes täpsustatakse, kas 
kontrollimist on võimalik teostada otseselt 
ETT põhjal või tehnilise 
dokumentatsiooni alusel.
8. Rakendusmeetmetes peavad sisalduma 
VII lisas loetletud elemendid.
9. Asjakohased uuringud ja analüüsid, 
mida komisjon kasutab 
rakendusmeetmete ettevalmistamisel, 
tuleks teha üldsusele kättesaadavaks.
10. Rakendusmeetmele, millega 
sätestatakse ökoprojekteerimisele kehtivad 
nõuded, lisatakse vajadusel eri 
keskkonnaaspektide tasakaalustamist 
käsitlevad juhised, mille komisjon võtab 
vastu kooskõlas artikli 15 lõikega 2.

Justification

Reinstatement of amendment 58 from the first reading.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 13 LÕIGE 2

2. Üleminekuperioodil, mille jooksul 
töötatakse välja lõikes 1 nimetatud esimene 
tööplaan, ning kooskõlas artikli 15 lõikes 2 
sätestatud menetlusega, artiklis 12 
sätestatud kriteeriumitega ja pärast 
konsulteerimist nõuandva koguga, võib 

2. Üleminekuperioodil, mille jooksul 
töötatakse välja lõikes 1 nimetatud esimene 
tööplaan, ning kooskõlas artikli 15 lõikes 2 
sätestatud menetlusega, artiklis 12 
sätestatud kriteeriumitega ja pärast 
konsulteerimist nõuandva koguga, võib 
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komisjon võtta vastu rakendusmeetmeid, 
alustades toodetest, millel Euroopa 
kliimamuutuste programmi kohaselt on 
kulutõhususest lähtuvalt suur potentsiaal 
kasvuhoonegaaside vähendamisel.

komisjon võtta vastu rakendusmeetmeid, 
alustades toodetest, millel Euroopa 
kliimamuutuste programmi kohaselt on 
kulutõhususest lähtuvalt suur potentsiaal 
kasvuhoonegaaside vähendamisel ning 
milleks võivad olla näiteks kütteseadmed 
ja soojaveeboilerid, elektrimootoritel 
põhinevad süsteemid, elamute ja
teenindussektori valgustus, kodumasinad, 
kodudes ja teenindussektoris kasutatavad 
bürooseadmed, olmeelektroonika ning 
kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid.

Komisjon esitab sama perioodi jooksul 
eraldi rakendusmeetme ooterežiimi 
kadude vähendamiseks kõikide toodete 
puhul. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia toodete 
puhul tuleb energiatarbimine ooteajal viia 
üldreeglina tehniliselt võimaliku 
miinimumini.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 59 de la première lecture.

Muudatusettepanek 17
ARTIKKEL 13 A (uus)

Artikkel 13 a
Erandid

Kohalikele keskkonnaprobleemidele 
reageerimise või olemasolevate riiklike 
keskkonnalaste õigusaktide osas ei mõjuta 
käesolev direktiiv liikmesriikide õigust 
säilitada või võtta kooskõlas 
asutamislepinguga vastu rangemaid 
reegleid ETT-de tootmise, sisseveo, müügi 
ja tarbimise kohta, mida nad peavad 
vajalikuks keskkonnakaitse ja 
energiavarustuse kindluse kõrgema 
taseme saavutamiseks, kuivõrd sellised 
reeglid ei piira käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamist.
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Justification

Based on amendment 61 from first reading and recital 20 of the common position.

Muudatusettepanek 18
ARTIKKEL 13 B (uus)

Artikkel 13 b
Sõltumatu asjatundjate organ

Viitmäärade määratlemiseks, sõltumatute 
analüüside läbiviimiseks ja komisjoni 
abistamiseks ökoprojekteerimise nõuete 
kehtestamisel rakendusmeetmetes luuakse 
sõltumatu asjatundjate organ. Nimetatud 
organ võib kuuluda mõne olemasoleva 
ameti koosseisu või selle võib luua uue 
struktuurina, kuivõrd on tagatud 
sõltumatu ekspertiisi kättesaadavus 
kõikide võimalike keskkonnaaspektide 
osas. Asjatundjate organile nähakse ette 
vajalikud rahalised vahendid, mille võib 
osaliselt eraldada programmist 
"Intelligentne energia – Euroopa".

Justification

Réintroduction de l'amendement 62 de la première lecture.

Muudatusettepanek 19
ARTIKKEL 14

Komisjon tagab oma töö läbiviimisel 
kõikide rakendusmeetmete puhul 
liikmesriikide esindajate ja kõikide 
kõnealuse toote või tooterühmaga seotud 
huvitatud poolte, näiteks tootmissektori, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ja käsitöösektori, ametiühingute, 
kaubandusettevõtete, jaekaupmeeste, 
importööride, keskkonnakaitse 
organisatsioonide ja tarbijate 
organisatsioonide tasakaalustatud osaluse. 

Komisjon tagab oma töö läbiviimisel 
kõikide rakendusmeetmete puhul 
liikmesriikide esindajate ja kõikide 
kõnealuse toote või tooterühmaga seotud 
huvitatud poolte, näiteks tootmissektori, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ja käsitöösektori, ametiühingute, 
kaubandusettevõtete, jaekaupmeeste, 
importööride, keskkonnakaitse 
organisatsioonide ja tarbijate 
organisatsioonide tasakaalustatud osaluse. 
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Pooled kohtuvad nõuandva kogu raames, 
mille sisemise töökorra koostab komisjon.

Pooled kohtuvad nõuandva kogu raames, 
mis osaleb eelkõige rakendusmeetmete 
määratlemises ja muutmises, samuti 
iseregulatsiooni meetmete hindamises 
ning turujärelevalve tõhusa ja asjakohase 
süsteemi rakendamises. Nõuandva kogu
sisemise töökorra koostab komisjon.

Justification
Réintroduction partielle des amendements 63 et 24 de la première lecture.

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 16

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud riiklike 
seadusesätete rikkumise korral määratavad 
karistused. Sätestatud karistused peavad 
olema tulemuslikud, proportsionaalsed ja 
hoiatava mõjuga.

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud riiklike 
seadusesätete rikkumise korral määratavad 
karistused. Sätestatud karistused peavad 
olema tulemuslikud, proportsionaalsed ja 
hoiatava mõjuga, võttes arvesse nõuetele 
mittevastavuse määra ning nõuetele 
mittevastavate toodete kogust, mis toodi 
ühenduse turule enne nende keelustamist 
liikmesriikides. Kooskõlas liikmesriikides 
rakendatava tavaga läheb trahvidest 
laekuv tulu täielikult kontrollasutuste 
tegevuse rahastamiseks.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 64 de la première lecture.

Muudatusettepanek 21
I LISA 3. OSA LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK A JA TEINE LÕIK B (uus) 

Viitmäära kehestamiseks viiakse läbi ETT 
valikmudeli kogu elutsükli kõikide 
keskkonnaaspektide hindamine, mis 
põhineb realistlikel eeldustel 
normaaltingimuste ja ettenähtud kasutuse 
kohta. Hindamisprotsess ja 
rakendusmeede peavad hõlmama eelkõige 
2. osas sätestatud parameetreid.
Hindamise põhjal kehtestavad komisjon 
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ja sõltumatu ekspertide organ koostöös 
andmeid esitavate tootjatega kõnealuse 
ETT ökoprojekteerimisel kasutatava 
viitmäära.

Justification

Based on amendment 66 from the first reading.

Muudatusettepanek 22
II LISA SISSEJUHATUS

Ökoprojekteerimise erinõuete eesmärk on 
toote teatud keskkonnaaspekti 
parendamine.  Need võivad väljenduda 
nõuetena piirata antud ressursi tarbimist, 
näiteks vajaduse korral selle ressursi 
tarbimise piirmääradena toote elutsükli 
erinevatel etappidel (näiteks vee tarbimise 
piirmäärad toote kasutamise staadiumis või 
tootes sisalduva teatud materjali kogused 
või ümbertöötatava materjali nõutavad 
miinimumkogused).

Ökoprojekteerimise erinõuete eesmärk on 
toote teatud keskkonnaaspekti 
parendamine.  Need võivad väljenduda 
nõuetena piirata antud ressursi tarbimist, 
näiteks vajaduse korral selle ressursi 
tarbimise piirmääradena toote elutsükli 
erinevatel etappidel (näiteks vee tarbimise 
piirmäärad toote kasutamise staadiumis või 
tootes sisalduva teatud materjali kogused 
või ümbertöötatava materjali nõutavad 
miinimumkogused).

Arvestades kiireloomulist vajadust 
energiatõhususe meetmete järele, 
kehtestatakse ökoprojekteerimise 
erinõuded sõltumatult muudest 
hinnatavatest keskkonnaaspektidest.

Artiklist 12 tulenevate ökoprojekteerimise 
erinõudeid sätestavate rakendusmeetmete 
ettevalmistamisel määratleb komisjon 
vastavalt rakendusmeetmega kaetud ETT-
le asjakohased ökoprojekteerimise 
parameetrid nende seast, mis on loetletud I 
lisa 1. osas, ja määrab artikli 15 lõikes 2 
osutatud menetluse alusel nõuete taseme 
järgmiselt:

Artiklist 12 tulenevate ökoprojekteerimise 
erinõudeid sätestavate rakendusmeetmete 
ettevalmistamisel määratleb komisjon 
vastavalt rakendusmeetmega kaetud ETT-
le asjakohased ökoprojekteerimise 
parameetrid nende seast, mis on loetletud I 
lisa 1. osas, ja määrab artikli 15 lõikes 2 
osutatud menetluse alusel nõuete taseme 
järgmiselt:

Justification

Partial reinstatement of amendment 67 from the first reading.

Muudatusettepanek 23
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II LISA LÕIGE 1

1. Tehnilise ja majandusliku analüüsiga 
valitakse välja teatud hulk turul oleva 
antud ETT valikmudeleid ja selgitatakse 
välja toote keskkonnamõju tulemuslikkuse 
parandamise erinevad tehnilised 
võimalused, pidades seejuures silmas eri 
variantide majanduslikku tasuvust ja 
vältides igasugust toote tulemusnäitajate 
märkimisväärset halvenemist või selle 
kasulikkuse vähenemist tarbijate jaoks.

1. Tehnilise ja majandusliku analüüsiga 
valitakse välja teatud hulk turul oleva 
antud ETT valikmudeleid ja selgitatakse 
välja toote keskkonnamõju tulemuslikkuse 
parandamise erinevad tehnilised 
võimalused, pidades seejuures silmas eri 
variantide majanduslikku tasuvust ja 
vältides igasugust toote tulemusnäitajate 
märkimisväärset halvenemist või selle 
kasulikkuse vähenemist tarbijate jaoks.

Tehnilise, keskkonna- ja majandusliku 
analüüsiga tehakse uuritavate 
keskkonnanäitajate alusel kindlaks ka turul 
saadaolevad kõige tulemuslikumad tooted 
ja tehnoloogilised lahendused.

Tehnilise, keskkonna- ja majandusliku 
analüüsiga tehakse uuritavate 
keskkonnanäitajate alusel kindlaks ka turul 
saadaolevad kõige tulemuslikumad tooted 
ja tehnoloogilised lahendused.

Selle analüüsi põhjal ja majanduslikku ning 
tehnilist teostatavust ja 
täiustamispotentsiaali silmas pidades 
võetakse tarvitusele konkreetsed abinõud 
toote keskkonnamõju vähendamiseks.

Selle analüüsi põhjal ja majanduslikku ning 
tehnilist teostatavust ja 
täiustamispotentsiaali silmas pidades 
võetakse tarvitusele konkreetsed abinõud 
toote keskkonnamõju vähendamiseks.

Toote kasutamisaegset energiatarbimist 
silmas pidades kehtestatakse sellele 
ettenähtud energiatõhususe või 
energiatarbimise tase eesmärgiga 
minimeerida lõpptarbija jaoks ETT 
valikmudelite summaarsed kasutuskulud, 
võttes arvesse ka muude 
keskkonnanäitajate mõju. Summaarsete 
kasutuskulude analüüsimisel lähtutakse 
Euroopa Keskpanga esitatud andmetel 
põhinevast reaaldiskontomäärast ja 
realistlikust ETT elutsükli kestusest; 
analüüsimeetodi aluseks on ostuhinna 
(sõltub tootmiskulude muutumisest) ja 
jooksevkulude (sõltuvad erinevatest 
tehnoloogia täiustamise variantidest) 
summaarsed muutused vaadeldavate ETT 
valikmudelite eluea peale diskonteerituna. 
Jooksevkulud koosnevad eeskätt 
energiakulust ja täiendavatest kulutustest 
muudele ressurssidele (nagu näiteks vesi 
või detergent).

Toote kasutamisaegset energiatarbimist 
silmas pidades kehtestatakse sellele 
ettenähtud energiatõhususe või 
energiatarbimise tase eesmärgiga 
minimeerida lõpptarbija jaoks ETT 
valikmudelite summaarsed kasutuskulud, 
võttes arvesse ka muude 
keskkonnanäitajate mõju. Summaarsete 
kasutuskulude analüüsimisel lähtutakse 
Euroopa Keskpanga esitatud andmetel 
põhinevast reaaldiskontomäärast ja 
realistlikust ETT elutsükli kestusest; 
analüüsimeetodi aluseks on ostuhinna 
(sõltub tootmiskulude muutumisest) ja 
jooksevkulude (sõltuvad erinevatest 
tehnoloogia täiustamise variantidest) 
summaarsed muutused vaadeldavate ETT 
valikmudelite eluea peale diskonteerituna. 
Jooksevkulud koosnevad eeskätt 
energiakulust ja täiendavatest kulutustest 
muudele ressurssidele (nagu näiteks vesi 
või detergent).

Kontrollimaks, kas on toimunud olulisi 
muutusi ja kas tehtud üldjäreldused on 

Kontrollimaks, kas on toimunud olulisi 
muutusi ja kas tehtud üldjäreldused on 
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püsikindlad, viiakse läbi olulisi näitajaid 
(näiteks energia ja muude ressursside 
hinnad, tooraine maksumus või 
tootmiskulud, diskontomäärad) ja vajaduse 
korral ka keskkonna-väliskulusid hõlmav 
tundlikkusanalüüs. Nõuet korrigeeritakse 
vastavalt analüüsi tulemustele.

püsikindlad, viiakse läbi olulisi näitajaid 
(näiteks energia ja muude ressursside 
hinnad, tooraine maksumus või 
tootmiskulud, diskontomäärad) ja vajaduse 
korral ka keskkonna-väliskulusid hõlmav 
tundlikkusanalüüs. Nõuet korrigeeritakse 
vastavalt analüüsi tulemustele.

Minimaalsete tõhususnõuete kehtestamise 
käigus tuleb arvesse võtta ka välditud 
süsinikdioksiidi heitkoguste väärtust. 
Välditud süsinikdioksiidi heitkoguste 
väärtuse määrab komisjon ja seda 
korrigeeritakse regulaarselt. 
Alusarvutuses võib arvesse võtta ka 
süsinikdioksiidi heitkoguste väliskulusid.

Samasugust metoodikat võib kasutada ka 
muude ressursside, näiteks vee puhul.

Samasugust metoodikat võib kasutada ka 
muude ressursside, näiteks vee puhul.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 67 de la première lecture.

Muudatusettepanek 24
VII LISA A (uus)

VII lisa a
Iseregulatsiooniga seotud algatuste 
minimaalsed abikõlblikkuskriteeriumid 
seoses käesoleva direktiiviga
1. Õiguslikud põhinõuded
Iseregulatsiooniga seotud algatused 
peavad vastama kõikidele 
asutamislepingu sätetele (eelkõige 
siseturu- ja konkurentsialastele sätetele), 
samuti ühenduse rahvusvahelistele 
kohustustele, sealhulgas mitmepoolsetele 
kaubanduseeskirjadele.
Iseregulatsiooniga seotud algatused 
peavad olema osalemiseks avatud 
kolmandate maade osalejatele nii 
ettevalmistavas kui ka täideviimisetapis.
2. Lisaväärtus
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Iseregulatsiooniga seotud algatuste 
tulemuseks peab olema teatud lisaväärtus 
(senise olukorraga võrreldes), mis 
väljendub kõnealuse ETT 
keskkonnatulemuste paranemises.
3. Esindavus
Iseregulatsioonis osalevad ettevõtted ja 
nende ühendused peavad esindama suurt 
enamust asjaomasest majandusharust 
võimalikult väikese arvu eranditega. 
Tagatud peab olema konkurentsireeglitest 
kinnipidamine.
4. Kvantifitseeritud ja astmelised 
eesmärgid
Asjaomaste poolte määratletud eesmärgid 
koostatakse selgelt ja täpselt, lähtudes 
korrektselt määratletud alusest. Kui 
iseregulatsiooniga seotud algatus on 
pikaajaline, nähakse ette vahe-eesmärgid. 
Eesmärkidest ja vahe-eesmärkidest 
kinnipidamist peab olema võimalik 
kättesaadavatel tingimustel ja 
usaldusväärselt kontrollida, kasutades 
selgeid ja usaldusväärseid kriteeriume. 
Selliste näitajate väljatöötamist 
hõlbustavad teadusuuringute tulemused 
ning teaduslik ja tehniline alusteave.
5. Kodanikuühiskonna osalus
Läbipaistvuse tagamiseks peavad 
iseregulatsiooniga seotud algatused olema 
avalikud, sealhulgas Interneti ja muude 
elektrooniliste teabelevitamisvahendite 
kaudu.
Samasugune läbipaistvuse nõue kehtib ka 
vahe- ja lõpparuannete kohta. Osalejatel, 
eelkõige ettevõtetel, keskkonnnakaitsega 
tegelevatel valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja tarbijate ühendustel 
peab olema võimalus väljendada oma 
seisukohta kõikide iseregulatsiooniga 
seotud algatuste suhtes.
6. Järelevalve ja aruandekohustus
Iseregulatsiooniga seotud algatustes peab 
sisalduma läbimõeldud 
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järelevalvesüsteem, milles määratletakse 
selgelt ettevõtete ja sõltumatute 
kontrollijate ülesanded. Eesmärkide 
täitmist palutakse kontrollida komisjoni 
talitustel koostöös iseregulatsiooniga 
seotud algatustes osalejatega.
Järelevalve- ja aruandlusprogramm peab 
olema üksikasjalik, läbipaistev ja 
erapooletu. Komisjoni ülesanne on 
artiklis 14 nimetatud komitee abiga 
kontrollida aluseemärkide täitmist.
7. Iseregulatsiooniga seotud algatuse 
haldamise kulutõhusus
Iseregulatsiooniga seotud algatuse 
haldamise kulud, eelkõige kontrollimisega 
seotud kulud ei tohi tuua kaasa 
ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust võrreldes selle 
eesmärkide ja muude olemasolevate 
poliitiliste vahenditega.
8. Säästvus
Iseregulatsiooniga seotud algatused 
peavad vastama käesoleva direktiivi 
poliitilistele eesmärkidele, eelkõige 
integreeritud lähenemise eesmärgile, 
samuti säästva arengu majanduslikule ja 
sotsiaalsele mõõtmele. Arvesse tuleb võtta 
tarbijakaitsega seotud huvisid (tervis, 
elukvaliteet ja majanduslikud huvid).

9. Stimuleerivate meetmete ühilduvus
Iseregulatsiooniga seotud algatused ei 
anna tõenäoliselt soovitud tulemusi, kui 
muud tegurid ja stimuleerivad meetmed –
turusurve, maksud ja riiklikud õigusaktid 
– annavad algatuses osalejatele 
vasturääkivaid signaale. Poliitika 
järjepidevus on siin vältimatu ja seda 
tuleb algatuse tõhususe hindamisel 
arvesse võtta.

Justification

Réintroduction de l'amendement 73 de la première lecture.
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EXPLANATORY STATEMENT

Council has reached a political agreement on the proposed directive on setting eco-design 
requirements for energy-using products (EuP) under Irish Presidency in June 2004. The final 
common position has been adopted by Council on 29 November and transmitted to the 
European Parliament by letter of 13 December 2004.

In its first reading, Parliament adopted 78 amendments to this important framework directive 
designed to reduce the adverse impact of energy-using products on the environment 
throughout the life-cycle of those products. The main issues addressed in these amendments 
were the provisions on the implementing measures, the establishment of a working plan, the 
role of self-regulation, the establishment of an Eco-Design Board, the options for conformity 
assessment, the eco-design requirements (generic/specific), a credible system of market 
surveillance, support for SMEs and information to consumers as well as a review clause and a 
double legal base.

In quantitative terms, the Commission subsequently accepted roughly a third of Parliament's 
amendments (23 amendments fully, in substance, partially or in principle), Council followed 
the same approach in its common position. A more substantial analysis however reveals that 
only a few important requests have been taken on board in the common position.

These concern in particular the market surveillance mechanisms (Article 3), the establishment 
of a working plan (Article 13), the establishment of a Consultation Forum similar to 
Parliament's Eco-Design Board (Article 14) and the review clause concerning the 
effectiveness of the directive and its implementing measures, market surveillance mechanisms 
and any relevant self regulation stimulated (Article 19).

Council's common position however rejects third-party verification as a principle in the 
conformity assessment and insists on the inclusion of environmental management standards 
and schemes (Art. 7). Furthermore, Council does not take on board elements of the "top 
runner" approach following the Japanese model (Annex II), remains vague on the role of self 
regulation (despite the new recital 16), rejects the double legal base and any possibility of 
derogations and does not foresee specific measures in support of SMEs.

This is clearly not enough, particularly since the proposed directive is a framework directive 
where Council and Parliament delegate considerable power to the Commission and its 
supporting regulatory committee. The proposed directive even provides for 3 directives under 
co-operation and co-decision procedure to be moved to comitology procedure.

Your rapporteur therefore proposes to reinstate amendments which better clarify the role of 
self-regulation measures, strengthen the conditions for conformity assessment, commit the 
Commission to put forward implementing measures and clarify what measures are to be 
expected and finally further support SMEs and provide for information and sensibilisation of 
consumers.

En outre, le rapporteur ne se satisfait pas de la nouvelle formulation du Conseil à l'article 12.
En effet, la multiplication des critères qui y est établie ne facilitera pas la tâche de la 
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Commission dès lors qu'il s'agira de prendre des mesures d'exécution s'imposant aux 
entreprises afin d'améliorer la performance environnementale globale de produits 
consommateurs d'énergie, cela tout au long de leur cycle de vie.

Enfin, le rapporteur, même s'il souhaite maintenir l'article 95 du traité comme seule base 
juridique de cette proposition de directive, suivant en cela l'avis rendu par la Commission 
juridique le 26 février 2004, estime que des dérogations pour les Etats membres doivent être 
prévues afin de tenir compte des problèmes environnementaux qui diffèrent souvent d'une 
région européenne à l'autre. L'article 13 bis qui est redéposé vise cet objectif.


