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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0453)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

2) Energiaa käyttävillä tuotteilla on suuri 
osuus luonnonvarojen ja energian 
kulutuksessa yhteisössä. Niillä on myös 
useita muita merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kun tarkastellaan 
yhteisön markkinoilla saatavilla olevia 
tuoteluokkia, niiden ympäristövaikutukset 
vaihtelevat tasoltaan huomattavasti, vaikka 
niiden toiminnalliset ominaisuudet voivat 
olla samanlaiset. Kestävän kehityksen 
vuoksi olisi edistettävä näiden tuotteiden 

2) Energiaa käyttävillä tuotteilla on suuri 
osuus luonnonvarojen ja energian 
kulutuksessa yhteisössä. Niillä on myös 
useita muita merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kun tarkastellaan 
yhteisön markkinoilla saatavilla olevia 
tuoteluokkia, niiden ympäristövaikutukset 
vaihtelevat tasoltaan huomattavasti, vaikka 
niiden toiminnalliset ominaisuudet voivat 
olla samanlaiset. Kestävän kehityksen 
vuoksi olisi edistettävä näiden tuotteiden 

  
1 Hyväksytyt tekstit 20.4.2004, P6_TA(2004)0302.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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ympäristövaikutusten jatkuvaa 
parantamista, erityisesti määrittämällä 
kielteisten ympäristövaikutusten 
pääasialliset lähteet ja välttämällä 
saasteiden kulkeutumista silloin, kun 
tähän parantamiseen ei liity kohtuuttomia 
kustannuksia.

ympäristövaikutusten jatkuvaa 
parantamista, erityisesti määrittämällä 
kielteisten ympäristövaikutusten 
pääasialliset lähteet ja välttämällä 
saasteiden kulkeutumista.

Perustelu

Tässä esitetään uudelleen osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistus 5.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

4 a)Perustamissopimuksen 95 artiklan 
3 kohdassa edellytetään, että komissio 
perustaa ehdotuksensa 
ympäristönsuojelun korkeaan tasoon 
ottaen erityisesti huomioon kaiken 
tieteelliseen tietoon perustuvan uuden 
kehityksen.

Perustelu

Kyseessä on ensimmäisen käsittelyn tarkistus 79. On syytä todeta– siitä huolimatta että 
95 artikla muodostaa oikeusperustan – että ympäristönsuojelun korkean tason saavuttaminen 
on ehdottoman välttämätöntä.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

7) Ekologiseen suunnitteluun liittyvät 
vaatimukset olisi asetettava siten, että 
otetaan huomioon kuudennen ympäristöä 
koskevan yhteisön toimintaohjelman 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan luettuina 
tarvittaessa kyseisen toimintaohjelman 
aihekohtaisten strategioiden soveltuvat 
tavoitteet.

7) Ekologiseen suunnitteluun liittyvät 
vaatimukset olisi asetettava siten, että 
otetaan huomioon kuudennen ympäristöä 
koskevan yhteisön toimintaohjelman 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan luettuina 
ympäristöä koskevan yhteisön 
toimintaohjelman tulevat aihekohtaiset 
strategiat – kuten luonnonvarojen 
kestävää käyttöä koskeva strategia sekä 
jätteen välttämistä ja kierrätystä koskevat 
strategiat – eurooppalaisen 
ilmastonmuutosohjelman 
toimintasuositukset, Yhdistyneiden 
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Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjassa asetettu tavoite ja muun 
muassa vedestä, ilmanlaadusta, 
jätehuollosta sekä vaarallisista ja 
pysyvistä aineista annetut puitedirektiivit, 
OSPAR-yleissopimus Koillis-Atlantin 
merellisen ympäristön suojelusta, 
yhteisön kemikaalipolitiikka ja pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä annettu asetus.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan puuttuva osa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 10.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

13) Ekologiseen suunnitteluun liittyvien 
vaatimusten taso olisi yleensä asetettava 
teknisen, taloudellisen ja ympäristöä 
koskevan analyysin perusteella. 
Vaatimustason asettamiseen käytettävän 
menetelmän joustavuus voi edistää nopeaa 
ympäristönsuojelun tason parantamista. 
Asianomaisia tahoja olisi kuultava ja 
niiden olisi osallistuttava aktiivisesti tätä 
koskevan selvityksen tekemiseen. 
Pakollisten toimenpiteiden käyttöönotto 
edellyttää asianomaisten tahojen 
kuulemista. Tällaisessa kuulemisessa voi 
ilmetä, että asteittainen käyttöönotto tai 
siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen. 
Välitavoitteilla voidaan lisätä 
toimintaperiaatteen ennustettavuutta, ottaa 
huomioon tuotteen kehitysvaiheet ja 
helpottaa asianomaisten toimijoiden 
pitkäjännitteistä suunnittelua.

13) Ekologiseen suunnitteluun liittyvien 
vaatimusten taso olisi yleensä asetettava 
teknisen, taloudellisen ja ympäristöä 
koskevan analyysin perusteella. 
Vaatimustason asettamiseen käytettävän 
menetelmän joustavuus voi edistää nopeaa 
ympäristönsuojelun tason parantamista. 
Asianomaisia tahoja olisi kuultava ja 
niiden olisi osallistuttava aktiivisesti tätä 
koskevan selvityksen tekemiseen. 
Pakollisten toimenpiteiden käyttöönotto 
edellyttää asianomaisten tahojen 
kuulemista. Tällaisessa kuulemisessa voi 
ilmetä, että asteittainen käyttöönotto tai 
siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen. 
Välitavoitteilla voidaan lisätä 
toimintaperiaatteen ennustettavuutta, ottaa
huomioon tuotteen kehitysvaiheet ja 
helpottaa asianomaisten toimijoiden 
pitkäjännitteistä suunnittelua. 
Kansainvälisiä vertailuarvoja olisi 
käytettävä arvioinnin aikana (erityisesti 
elinkaarikustannusarvion aikana) sekä 
vaatimuksia asetettaessa.

Perustelu

Tarkistus vastaa osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 25.
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Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

25) Eräs yhdenmukaistettujen standardien 
tärkeimmistä tehtävistä olisi oltava tämän 
direktiivin nojalla hyväksyttyjä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä soveltavien 
valmistajien auttaminen. Tällaiset 
standardit voivat olla olennaisen tärkeitä 
mittaus- ja testausmenetelmien 
vahvistamisessa. Yleisten ekologisen 
suunnittelun vaatimusten osalta 
yhdenmukaistetut standardit voivat ohjata 
osaltaan merkittävästi valmistajia 
laatimaan tuotteensa ekologisen profiilin 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
vaatimusten mukaisesti. Näissä 
standardeissa olisi selkeästi osoitettava 
niiden lausekkeiden ja kyseessä olevien 
vaatimusten välinen suhde. 
Yhdenmukaistettujen standardien 
tarkoituksena ei saisi olla rajojen 
asettaminen ympäristönäkökohdille.

25) Eräs yhdenmukaistettujen standardien 
tärkeimmistä tehtävistä olisi oltava tämän 
direktiivin nojalla hyväksyttyjä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä soveltavien 
valmistajien auttaminen. Tällaiset 
standardit voivat olla olennaisen tärkeitä 
mittaus- ja testausmenetelmien 
vahvistamisessa. Yleisten ekologisen 
suunnittelun vaatimusten osalta 
yhdenmukaistettuja standardeja olisi 
käytettävä, jos viitearvoja on määritetty. 
Näissä standardeissa olisi selkeästi 
osoitettava niiden lausekkeiden ja kyseessä 
olevien vaatimusten välinen suhde. 
Yhdenmukaistettujen standardien 
tarkoituksena ei saisi olla rajojen 
asettaminen ympäristönäkökohdille.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

34 a)Kun otetaan huomioon, että 
asianmukaiseen 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistusprosessiin tarvittava aika voi 
olla liian pitkä verrattuna aikaan, joka 
yleensä kuluu tuotteen markkinoille 
saattamisesta lopulliseen myyntiin 
käyttäjälle, täytäntöönpanotoimiin olisi 
sisällyttävä säännöksiä, joiden nojalla 
jäsenvaltiot voivat määrätä seuraamuksia 
suhteessa vaatimustenvastaisuuteen ja 
yhteisön markkinoille saatettujen, 
vaatimusten vastaisten energiaa 
käyttävien tuotteiden määrään, ennen 
kuin kansalliset viranomaiset rajoittavat 
tuotteen markkinoille saattamista.
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Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 29.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 36 A KAPPALE (uusi)

36 a) Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen 35 artiklan määräyksiä olisi 
sen voimaantulon jälkeen sovellettava 
tähän direktiiviin. Sopimuksen tultua 
voimaan täytäntöönpanotoimenpiteen 
olisi astuttava voimaan suunnitellun 
mukaisesti, ellei Euroopan parlamentti 
jäsentensä enemmistöllä ole vastustanut 
sitä tietyn määräajan puitteissa

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 30 uudelleenmuotoiltuna.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. 'Ilmoitetulla riippumattomalla 
elimellä' pysyvää asiantuntijaelintä, jonka 
viranomaiset nimeävät ja joka 
taloudellisista intresseistä 
riippumattomasti suorittaa kolmannen 
osapuolen kautta 
täytäntöönpanosäädöksen vahvistaman 
tuotteen tai tuotealan varmennuksen.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 37.

Tarkistus 9
2 ARTIKLAN 12 KOHTA

12) 'elinkaarella' energiaa käyttävän 
tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä 
vaiheita raaka-aineiden käytöstä
loppukäsittelyyn;

12) 'Elinkaarella' energiaa käyttävän 
tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä 
vaiheita raaka-aineen tuottamisesta 
loppukäsittelyyn.
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Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 19 A KOHTA (uusi)

19 a) 'Tuotteen ekologisen suunnittelun 
viitearvolla' huippuluokan ekologisen 
suunnittelun ottamista vertailukohdaksi 
tietyn ympäristönsuojelullisen 
näkökohdan suhteen. Siltä osin kuin on 
tarpeen, tässä kohdin on hyödynnettävä 
kansainvälisiä viitearvoja – ennen 
kaikkea energiatehokkuuden ollessa 
kyseessä.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44.

Tarkistus 11
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa kieltää tuotteen 
myynnin välittömästi jäsenvaltion alueella 
tai koko Euroopan unionissa, kunnes 
tuote on jälleen vaatimusten mukainen.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 50 osittain.

Tarkistus 12
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A JA 1 B ALAKOHTA (uusi)

Kaikki energiaa käyttävät tuotteet, joista 
epäillään, että ne eivät ole 
täytäntöönpanotoimissa asetettujen 
vaatimusten mukaisia, saatetaan 
automaattisesti ilmoitetun 
riippumattoman elimen käsiteltäväksi.
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Ilmoitetun riippumattoman elimen on 
toimitettava perusteltu kantansa 
mahdollisesti tarvittavien korjaavien 
toimenpiteiden oikea-aikaista arviointia 
varten.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 52

Tarkistus 13
11 A ARTIKLA (uusi)

11 a artikla
Pk-yrityksiä ja erittäin pieniä yrityksiä 

koskevat toimet
1. Jotta pk-yritykset ja erittäin pienet 
yritykset voivat noudattaa tätä direktiiviä, 
komissio laatii tietokannan, joka on 
yleisön käytettävissä ja joka sisältää 
yksinkertaistettuja analyysimalleja 
tuotteiden elinkaaresta, simulaatioita 
myönteisestä ympäristövaikutuksesta 
kunkin elinkaaren vaiheen aikana ja 
ensisijaisesti huomioon otettavat 
ekologisen suunnittelun vaatimukset, jotta 
vähennetään tuotteiden energian ja veden 
kulutusta sekä meluhaittoja.
2. Jäsenvaltioiden on etenkin 
tukiverkostoja ja -rakenteita lujittamalla 
varmistettava, että pk-yrityksiä ja erittäin 
pieniä yrityksiä kannustetaan 
omaksumaan ympäristöystävällinen 
lähestymistapa jo 
tuotesuunnitteluvaiheessa ja 
mukautumaan yhteisön säännöksiin.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 56. On tärkeää pitää mielessä, että pienet (alle 
50 työntekijää) ja eritoten erittäin pienet (alle 10 työntekijää) yritykset törmäävät erityisiin 
vaikeuksiin voimassaolevana yhteisön säännöstön selvittämisessä ja varsinkin sen 
soveltamisessa muun muassa inhimillisten ja/tai taloudellisten voimavarojen puutteen vuoksi. 
Tämä on taloudellinen ja yhteiskunnallinen tosiseikka, jota neuvoston yhteisessä kannassa ei 
oteta riittävästi huomioon. Tässä uudessa artiklassa esitetään täsmällisten välineiden 
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käyttöönottoa pienten ja keskisuurten sekä erittäin pienten yritysten auttamiseksi ekologisesti 
suunniteltujen tuotteiden markkinoille saattamisessa.

Tarkistus 14
11 B ARTIKLA (uusi)

11 b artikla
Kuluttajille tiedottaminen

Valmistajien ja jakelijoiden on 
varmistettava, että ekologisen 
suunnittelun vaatimuksia vastaavien
energiaa käyttävien tuotteiden käyttäjät 
saavat tarvittavia tietoja asianmukaisessa 
muodossa:
(a) tuotteen ympäristövaikutuksesta koko 
elinkaaren ajalta,
(b) tuotteen ekologisesta profiilista ja 
ekologisen suunnittelun eduista,
(c) roolistaan energiankulutuksen 
vähentämisessä tuotteen kestävän 
kulutuksen myötä.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 57 osittain. Tällä tarkistuksella lisätään uusi artikla aiheesta 
"kuluttajille tiedottaminen".

Tarkistus 15
12 ARTIKLA

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ja niiden ympäristöä koskevien 
yhteisön ensisijaisten toimintakohteiden 
mukaisesti, jotka on mainittu 
päätöksessä N:o 1600/2002/EY, 
direktiivissä 2000/60/EY, direktiivissä 
96/62/EY , direktiivissä 75/442/ETY, 
OSPAR-yleissopimuksessa ja muussa 
asiaankuuluvassa Euroopan unionin 
ympäristölainsäädännössä ja 
strategioissa, ja ottaen huomioon 
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Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen 
(UNFCCC) Kioton pöytäkirjaan sisältyvät 
päämäärät, kun seuraavat kriteerit 
täytetään:

(a) säädöksen kohteena olevan energiaa 
käyttävän tuotteen valinta:
(i) energiaa käyttävän tuotteen 
myyntivolyymin ja kaupan on oltava 
merkittävää;
(ii) energiaa käyttävällä tuotteella on 
oltava merkittävä ympäristövaikutus;
(iii) energiaa käyttävään tuotteeseen on 
liityttävä merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen;
(b) toimenpiteen sisältö:
(i) tuotteen koko elinkaarta on 
tarkasteltava;
(ii) tuotteen suorituskykyyn käyttäjän 
näkökulmasta ei saa kohdistua 
merkittävää vaikutusta;
(iii) terveydelle ja turvallisuudelle ei saa 
aiheutua haitallisia vaikutuksia;
(iv) kuluttajiin ei saa kohdistua 
merkittävää kielteistä vaikutusta erityisesti 
tuotteen kohtuuhintaisuuden ja 
elinkaarikustannusten osalta;
(v) mahdolliset vaikutukset pk-yrityksiin 
tai erityisiin, etupäässä pk-yritysten 
valmistamiin tuoteryhmiin on otettava 
huomioon.

2. Täytäntöönpanotoimenpiteen kohteena 
olevan energiaa käyttävän tuotteen on 
täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

2. Siinä tapauksessa, että komissiolla on 
perustellut syyt olla hyväksymättä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä esimerkiksi 
sellaisen vapaaehtoisen sopimuksen 
perusteella, jolla asetetut tavoitteet 
toteutetaan nopeammin tai vähemmin 
kustannuksin kuin pakollisilla 
vaatimuksilla ja jossa noudatetaan liitteen 
VIIa kelpoisuusvaatimuksia, komissio 
perustelee virallisesti asiaa koskevan 
päätöksensä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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a) energiaa käyttävän tuotteen 
myyntivolyymin ja kaupan on yhteisön 
alueella oltava viimeisimpien saatavissa 
olevien tietojen mukaan yli 
200 000 yksikköä vuodessa;
b) energiaa käyttävällä tuotteella on 
oltava markkinoille saatetut ja/tai 
käyttöön otetut määrät huomioon ottaen 
yhteisön alueella merkittävä 
ympäristövaikutus, siten kuin on 
määritelty päätöksessä N:o 1600/2002/EY 
vahvistetuissa yhteisön strategisissa 
painopisteissä;
c) energiaa käyttävään tuotteeseen on 
liityttävä merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen 
ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia 
kustannuksia. Sen arvioimiseksi, täyttyykö 
tämä edellytys, sovelletaan seuraavia 
seikkoja:
– muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön puuttuminen
– markkinavoimien kyvyttömyys ratkaista 
kysymys
– suuret eroavaisuudet markkinoilla 
saatavissa olevien toimivuudeltaan 
vastaavien energiaa käyttävien tuotteiden 
ympäristövaikutuksissa.
3. Harkitessaan 
täytäntöönpanotoimenpidettä koskevan 
ehdotuksen tekemistä komissio ottaa 
huomioon 15 artiklassa tarkoitetun 
komitean esittämät näkemykset, ja lisäksi 
se ottaa huomioon:

3. Täytäntöönpanosäädöksissä on 
säädettävä erityisistä ekologisen 
suunnittelun vaatimuksista liitteen I ja/tai 
II mukaisesti.

a) ympäristöä koskevat yhteisön 
ensisijaiset toimet, kuten päätöksessä N:o 
1600/2002/EY tai komission 
eurooppalaisessa 
ilmastonmuutosohjelmassa (ECCP) 
esitetyt ensisijaiset toimet;

Erityisiä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksia on otettava käyttöön 
sellaisten valikoitujen 
ympäristönäkökohtien osalta, joilla on 
merkittävä ympäristövaikutus.

b) asianmukainen itsesääntely, kuten 
teollisuuden tekemät vapaaehtoiset 
sopimukset tai muut sen toteuttamat 
toimenpiteet.

Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
säätää myös siitä, ettei tiettyjen liitteessä 
I olevassa 1 osassa tarkoitettujen 
ekologisen suunnittelun parametrien 
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osalta edellytetä ekologisen suunnittelun 
vaatimusta.

4. Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotusta 
valmistellessaan komissio:

4. Täytäntöönpanosäädösten on 
sisällettävä liitteessä VII luetellut osat ja 
niissä on määrättävä kolmannen 
osapuolen tekemän 
satunnaistodentamisen määrällisistä 
tavoitteista, mukaan lukien testattavien 
tuotteiden prosenttiosuus, sekä niitä 
koskevista jäsenvaltioiden komissiolle 
antamista säännöllisistä raporteista. 
Testattavien tuotteiden prosenttiosuudet 
määrätään tuotteiden markkinatilanteen 
mukaisesti.

a) tarkastelee energiaa käyttävän tuotteen 
elinkaarta;
b) suorittaa arvioinnin, jossa 
tarkastellaan vaikutusta ympäristöön, 
kuluttajiin ja valmistajiin, pienet ja 
keskisuuret yritykset mukaan luettuina, 
kilpailukyvyn, innovoinnin, markkinoille 
pääsyn sekä kustannusten ja hyötyjen 
osalta;
c) ottaa huomioon nykyisen kansallisen
ympäristölainsäädännön, jota jäsenvaltiot 
pitävät asiaan vaikuttavana;
d) kuulee asianmukaisella tavalla 
sidosryhmiä;
e) laatii täytäntöönpanotoimenpidettä 
koskevan ehdotuksen perustelut b 
alakohdassa tarkoitetun arvioinnin 
pohjalta;
f) määrittelee täytäntöönpanopäivän (-
päivät) ja mahdollisen vaiheittaisen tai 
siirtymätoimenpiteen tai -kaudet ottaen 
huomioon erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin tai pääasiassa 
pienten ja keskisuurten yritysten 
valmistamiin erityisiin tuoteryhmiin
kohdistuvat mahdolliset vaikutukset.
5. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on 
täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

5. Täytäntöönpanotoimia tarkistetaan ja 
tarvittaessa mukautetaan teknologian 
kehittymiseen kolmen vuoden välein.
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a) tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän 
näkökulmasta ei saa kohdistua 
merkittävää kielteistä vaikutusta;
b) terveydelle, turvallisuudelle ja 
ympäristölle ei saa aiheutua haitallisia 
vaikutuksia;
c) kuluttajiin ei saa kohdistua merkittävää 
kielteistä vaikutusta erityisesti tuotteen 
kohtuuhintaisuuden ja 
elinkaarikustannusten osalta;
d) valmistajien kilpailukykyyn ei saa 
kohdistua merkittävää kielteistä 
vaikutusta, ei myöskään yhteisön 
ulkopuolella sijaitsevilla markkinoilla;
e) erityisten ekologisen suunnittelun 
vaatimusten asettamisesta ei periaatteessa 
saa seurata, että valmistajilta vaaditaan 
patenttia edellyttävää tekniikkaa;
f) valmistajalle ei saa aiheutua 
kohtuutonta hallinnollista rasitetta.
6. Täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
säädettävä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksista liitteen I ja/tai liitteen 
II mukaisesti.

6. Normeja laatiessaan komissio käyttää 
hyväkseen EU–tuotemerkintöjen 
käyttöönoton yhteydessä hankittua 
taitotietoa.

Erityisiä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksia on otettava käyttöön 
sellaisten valikoitujen 
ympäristönäkökohtien osalta, joilla on 
merkittävä ympäristövaikutus.
Täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan 
säätää myös siitä, ettei tiettyjen liitteessä 
I olevassa 1 osassa tarkoitettujen 
ekologisen suunnittelun parametrien 
osalta edellytetä ekologisen suunnittelun 
vaatimusta.
7. Vaatimukset on muotoiltava siten, että 
varmistetaan markkinoita valvovien 
viranomaisten mahdollisuus tarkistaa, 
täyttääkö energiaa käyttävä tuote 
täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimukset. 
Täytäntöönpanotoimenpiteessä on 
esitettävä, voidaanko tarkistusmenettely 
kohdistaa suoraan energiaa käyttävään 
tuotteeseen vai voidaanko se suorittaa 
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teknisten asiakirjojen pohjalta.
8. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on 
sisällettävä liitteessä VII mainitut tiedot.
9. Asiaankuuluvat tutkimukset ja 
analyysit, joita komissio käyttää 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
valmistellessaan, olisi saatettava yleisön 
saataville.
10. Täytäntöönpanotoimenpidettä, jossa 
vahvistetaan ekologisen suunnittelun 
vaatimukset, on tarvittaessa täydennettävä 
suuntaviivoilla, jotka komissio hyväksyy 
15 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jotka 
koskevat eri ympäristönäkökohtien 
tasapainottamista.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 58.

Tarkistus 16
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Siirtymäkautena, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu ensimmäinen työsuunnitelma 
laaditaan, komissio voi kuitenkin 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, 12 artiklassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti ja 
kuulemisfoorumia kuultuaan hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista, joihin liittyy 
eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 
mukaan suuria mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen

2. Siirtymäkautena, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu ensimmäinen työsuunnitelma 
laaditaan, komissio voi kuitenkin 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, 12 artiklassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti ja 
kuulemisfoorumia kuultuaan hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä aloittaen 
niistä tuotteista, joihin liittyy 
eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman 
mukaan suuria mahdollisuuksia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokkaaseen vähentämiseen, 
mukaan lukien lämmitys ja 
vedenlämmityslaitteet, 
sähkömoottorijärjestelmät, valaistus sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kodinkoneet, toimistolaitteet sekä 
kotitalouksissa että palvelusektorilla, 
kulutuselektroniikka sekä lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät.
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Komissio esittää saman ajanjakson 
kuluessa kaikkien tuotteiden 
lepovirtakulutuksen vähentämistä 
koskevat erilliset 
täytäntöönpanotoimenpiteet . 
ICT-laitteiden osalta lepovirtakulutusta 
olisi yleisen periaatteen ja teknisten 
mahdollisuuksien mukaan vähennettävä 
mahdollisimman paljon.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 59 osittain.

Tarkistus 17
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Poikkeukset

Paikallisten ympäristöongelmien tai 
olemassaolevan kansallisen 
lainsäädännön osalta tämä direktiivi ei 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen soveltaa 
tai ottaa käyttöön perustamissopimuksen 
mukaisesti energiaa käyttävien tuotteiden 
valmistamista, tuontia, myyntiä ja käyttöä 
koskevia tiukempia säännöksiä, joita ne 
pitävät välttämättöminä 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja 
energian toimitusvarmuuden korkean 
tason saavuttamiseksi, edellyttäen että 
mainitut säännökset eivät ole ristiriidassa 
tässä direktiivissä annettujen säännösten 
kanssa.

Perustelu

Tarkistus perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 61 ja yhteisen kannan johdanto-osan 
20 kappaleeseen.
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Tarkistus 18
13 B ARTIKLA (uusi)

13 b artikla
Riippumaton asiantuntijaelin

Viitearvojen määrittämistä ja 
riippumattoman arvioinnin suorittamista 
varten perustetaan riippumaton 
asiantuntijaelin, joka avustaa komissiota 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sisältyvien 
ekologisen suunnittelun vaatimusten 
määrittelyssä. Se voi olla olemassa olevan 
viraston osa tai se voi vaatia uusien 
rakenteiden perustamista edellyttäen, että 
kaikkia ympäristönäkökohtia koskevaa 
asiantuntemusta on käytettävissä. Tälle 
elimelle taataan tarvittavat taloudelliset 
resurssit, joista osa voi olla peräisin 
Euroopan älykäs energiahuolto 
-ohjelmasta.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 62.

Tarkistus 19
14 ARTIKLA

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, 
pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan 
luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa.
Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Komissio varmistaa, että se tehtäviään 
hoitaessaan huolehtii kunkin 
täytäntöönpanotoimenpiteen osalta 
jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien 
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien 
osapuolten, kuten teollisuuden, 
pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan 
luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, 
vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta 
osallistumisesta. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa, joka 
osallistuu etenkin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
määrittelemiseen ja 
uudelleentarkasteluun sekä 
itsesääntelytoimien arviointiin ja 
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tehokkaiden ja oikea-aikaisten 
markkinoiden seurantamekanismien 
laatimiseen. Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 63 ja 24 osittain.

Tarkistus 20
16 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on määrättävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on määrättävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niissä on 
otettava huomioon 
vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja 
yhteisön markkinoille saatettujen 
vaatimusten vastaisten tuotteiden määrä 
ennen hetkeä, jolloin jäsenvaltio on 
kieltänyt ne. Kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti seuraamusten tuotto on 
käytettävä kokonaisuudessaan 
valvontaviranomaisten toiminnan 
rahoittamiseen.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 64 osittain.

Tarkistus 21
LIITE I, OSA 3, 1 KOHDAN 2 A JA 2 B ALAKOHTA (uusi)

Viitearvon määrittämiseksi on 
suoritettava arviointi energiaa käyttävän 
tuotteen edustavan mallin 
ympäristönäkökohdista sen elinkaaren 
aikana; perustana on oltava realistinen 
oletus normaaleista olosuhteista ja 
oletetusta käytöstä. Arviointiprosessiin ja 
täytäntöönpanotoimenpiteeseen sisältyy 
erityisesti osassa 2 määriteltyjä osia.
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Tämän arvioinnin perusteella komissio ja 
riippumaton asiantuntijaelin määrittävät 
yhteistyössä valmistajien kanssa kyseiselle 
energiaa käyttävälle tuotteelle ekonomista 
suunnittelua koskevan viitearvon.

Perustelu

Tarkistus perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 66.

Tarkistus 22
LIITE II, JOHDANTO

Erityisillä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
tuotteen jotain tiettyä 
ympäristönäkökohtaa. Ne voivat olla 
vaatimuksia tietyn resurssin kulutuksen 
vähentämisestä, kuten rajoituksia resurssin 
käytölle energiaa käyttävän tuotteen 
elinkaaren eri vaiheissa (esim. rajoitukset 
vedenkulutukselle käyttövaiheessa tai
tietyn materiaalin määrälle, jonka tuote voi 
sisältää, tai kierrätetyn materiaalin määrälle 
asetettava vähimmäisvaatimus).

Erityisillä ekologisen suunnittelun 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
tuotteen jotain tiettyä 
ympäristönäkökohtaa. Ne voivat olla 
vaatimuksia tietyn resurssin kulutuksen 
vähentämisestä, kuten rajoituksia resurssin 
käytölle energiaa käyttävän tuotteen 
elinkaaren eri vaiheissa (esim. rajoitukset 
vedenkulutukselle käyttövaiheessa tai 
tietyn materiaalin määrälle, jonka tuote voi 
sisältää, tai kierrätetyn materiaalin määrälle 
asetettava vähimmäisvaatimus).

Kiireellisten energiatehokkuustoimien 
tarpeen vuoksi on ryhdyttävä toimiin 
erityisten suunnitteluvaatimusten 
asettamiseksi suoraan muista arvioinnin 
kohteena olevista ympäristönäkökohdista 
riippumatta.

Valmistellessaan 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
säädetään erityisistä ekologisen 
suunnittelun vaatimuksista 12 artiklan 
mukaisesti, komissio valitsee tarvittaessa 
täytäntöönpanotoimenpiteen piiriin 
kuuluvan energiaa käyttävän tuotteen 
kannalta asiaankuuluvat parametrit 
liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitetuista 
parametreistä ja asettaa näiden vaatimusten 
tason 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen seuraavasti:

Valmistellessaan 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
säädetään erityisistä ekologisen 
suunnittelun vaatimuksista 12 artiklan 
mukaisesti, komissio valitsee tarvittaessa 
täytäntöönpanotoimenpiteen piiriin 
kuuluvan energiaa käyttävän tuotteen 
kannalta asiaankuuluvat parametrit 
liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitetuista 
parametreistä ja asettaa näiden vaatimusten 
tason 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen seuraavasti:
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Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 67 osittain.

Tarkistus 23
LIITE II, 1 kohta

1.Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta 
ja tunnistetaan tekniset vaihtoehdot 
tuotteen ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

1. Teknisessä, ympäristöllisessä ja 
taloudellisessa analyysissa valitaan useita 
edustavia markkinoilla olevia malleja 
kyseisestä energiaa käyttävästä tuotteesta 
ja tunnistetaan tekniset vaihtoehdot 
tuotteen ympäristönsuojelullisen tason 
parantamiseksi; samalla tarkastelun 
kohteena on vaihtoehtojen taloudellinen 
toteutettavuus ja pyrkimys välttää 
merkittävää tuotteen suorituskyvyn tai 
hyödyllisyyden vähenemistä kuluttajien 
kannalta.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien 
osalta myös, mitkä ovat parhaat 
markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ja 
tekniikat.

Teknisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
analyysin perusteella selvitetään 
tarkasteltavien ympäristönäkökohtien 
osalta myös, mitkä ovat parhaat 
markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ja 
tekniikat.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen 
huomioon taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus sekä mahdollisuudet 
parannuksiin toteutetaan konkreettisia 
toimenpiteitä tuotteen 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
energiatehokkuuden tai kulutuksen taso 
asetetaan siten, että edustavien energiaa 
käyttävien tuotteiden mallien 
loppukäyttäjien elinkaarikustannukset 
minimoidaan ottaen huomioon seuraukset 
muiden ympäristönäkökohtien kannalta. 
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 

Käytön aikaisen energiankulutuksen osalta 
energiatehokkuuden tai kulutuksen taso 
asetetaan siten, että edustavien energiaa 
käyttävien tuotteiden mallien 
loppukäyttäjien elinkaarikustannukset 
minimoidaan ottaen huomioon seuraukset 
muiden ympäristönäkökohtien kannalta. 
Elinkaarikustannusanalyysin menetelmässä 
käytetään Euroopan keskuspankin antamiin 
tietoihin perustuvaa reaalista 
diskonttokorkoa ja energiaa käyttävän 
tuotteen todennäköistä käyttöikää; sen 
perustana on ostohinnan vaihtelujen (jotka 
johtuvat tuotantokustannusten vaihteluista) 
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ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai 
pesuaineeseen) liittyvät kustannukset.

ja eritasoisista teknisistä 
parannusvaihtoehdoista seuraavien 
käyttökustannusten summa, ottaen 
huomioon tarkasteltavana olevien, energiaa 
käyttävien tuotteiden edustavien mallien 
käyttöikä. Käyttökustannukset kattavat 
ensisijaisesti energiankulutuksen ja muihin 
resursseihin (kuten veteen tai 
pesuaineeseen) liittyvät kustannukset.

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 
ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti 
olemassa merkittäviä muutoksia ja ovatko 
yleiset päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

Asiaankuuluvat tekijät (kuten energian tai 
muun resurssin hinta, raaka-
ainekustannukset tai tuotantokustannukset, 
diskonttokorot) ja tarvittaessa ulkoiset 
ympäristökustannukset kattava 
herkkyysanalyysi suoritetaan sen 
tarkistamiseksi, onko mahdollisesti 
olemassa merkittäviä muutoksia ja ovatko 
yleiset päätelmät luotettavia. Vaatimusta 
mukautetaan tämän mukaisesti.

Tehokkuuden vähimmäisvaatimusten 
määräämisen yhteydessä on otettava 
huomioon myös vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen arvo. Komissio 
määrittelee vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen arvon ja pitää arvon 
säännöllisesti ajan tasalla. 
Hiilidioksidipäästöjen ulkoiset 
kustannukset voidaan sisällyttää 
pohjatason laskentaan.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Vastaavaa menetelmää voidaan soveltaa 
myös muihin resursseihin, kuten veteen.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 67 osittain.

Tarkistus 24
LIITE VII A (uusi)

Liite VII a
Tämän direktiivin mukaisesti toteutettavia 

itsesääntelyn aloitteita koskevat 
vähimmäiskelpoisuusvaatimukset

1. Oikeudelliset perusvaatimukset
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Itsesääntelyä koskevien aloitteiden on 
oltava perustamissopimuksen kaikkien 
säännösten (erityisesti mitä tulee 
sisämarkkinoihin ja 
kilpailulainsäädäntöön) ja yhteisön 
kansainvälisten sitoumusten mukaisia, 
mukaan lukien monenvälistä kauppaa 
koskevat säännöt.
Itsesääntelyn aloitteisiin voivat osallistua 
kolmansien maiden toimijat niin 
aloitteiden valmistelu- kuin 
täytäntöönpanovaiheissakin.
2. Lisäarvo
Itsesääntelyn aloitteiden on tuotava 
lisäarvoa (tavanomaiseen tasoon nähden) 
kyseisten energiaa käyttävien tuotteiden 
ympäristönsuojelullisen tason 
parantamisen osalta.
3. Edustavuus
Itsesääntelytoimeen osallistuvan 
toimialan ja sen järjestöjen on edustettava 
asianomaisen taloussektorin laajaa 
enemmistöä siten, että poikkeuksia on 
mahdollisimman vähän. 
Kilpailusääntöjen noudattamisen 
varmistamisesta on huolehdittava.
4. Määrälliset ja vaiheittaiset tavoitteet
Asianomaisten osapuolten määrittämät 
tavoitteet on esitettävä selkeästi ja 
yksiselitteisesti, alkaen tarkasti 
määritellystä peruslähtökohdasta. Mikäli 
itsesääntelyn aloite kattaa pitkän 
aikavälin, on asetettava välitavoitteita. 
Päämäärien ja välitavoitteiden 
saavuttamista on voitava seurata 
kohtuukustannuksin ja uskottavasti 
käyttäen selkeitä ja luotettavia osoittimia. 
Kyseisten osoittimien kehittämistä 
helpotetaan tutkimustiedoilla ja 
tieteellisellä ja teknisellä taustatiedoilla.
5. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
Avoimuuden varmistamiseksi on 
itsesääntelyaloitteet julkistettava käyttäen 
hyväksi myös Internetiä ja muita 
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sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä.
Sama koskee myös välivaiheen ja 
lopullisia seurantakertomuksia. 
Asianomaisilla osapuolilla, eli toimialalla, 
ympäristöalan kansalaisjärjestöillä ja 
kuluttajajärjestöillä, on oltava 
mahdollisuus lausua kantansa 
itsesääntelyaloitteesta.
6. Seuranta ja raportointi
Itsesääntelyn aloitteisiin on sisällyttävä 
hyvin suunniteltu seurantajärjestelmä, 
jossa toimialan ja riippumattomien 
varmentajien velvollisuudet on selkeästi 
yksilöity. Komission yksikköjä on yhdessä 
itsesääntelyn aloitteen osapuolten kanssa 
pyydettävä seuraamaan päämäärien 
toteuttamista.
Seurantaa ja raportointia koskevan 
suunnitelman on oltava yksityiskohtainen, 
avoin ja riippumaton. Se pysyy komission 
yksikköjen ja niitä avustavan 21 artiklassa 
tarkoitetun komitean vastuulla 
tarkasteltaessa, onko taustalla 
vaikuttaviin tavoitteisiin päästy.
7. Itsesääntelyn aloitteen hallinnoimisen 
kustannustehokkuus
Itsesääntelyaloitteen hallinnoimisen 
kustannukset eivät saa varsinkaan 
seurannan osalta aiheuttaa kohtuutonta 
hallinnollista taakkaa, kun niitä 
verrataan aloitteiden tavoitteisiin ja 
muihin käytettävissä oleviin politiikan 
välineisiin.
8. Kestävä kehitys
Itsesääntelyn aloitteiden on vastattava 
tässä direktiivissä vahvistetun politiikan 
tavoitteita, mukaan lukien yhdennetty 
lähestymistapa, ja niiden on oltava 
yhteensopivat kestävän kehityksen 
taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden 
kanssa. Kuluttajien etujen (terveyden, 
elämänlaadun tai taloudellisten etujen) 
suojeleminen on sisällytettävä aloitteisiin.
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9. On luultavaa, että itsesääntelyn 
aloitteilla ei päästä odotettuihin tuloksiin, 
mikäli muut tekijät ja kannustimet, kuten 
markkinapaineet, verot ja kansallisen 
tason lainsäädäntö, antavat keskenään 
ristiriitaisia signaaleja sitoumuksen 
osallistujille. Tässä mielessä on politiikan 
johdonmukaisuus olennaisen tärkeää ja 
se on otettava huomioon aloitteen 
tuloksellisuutta arvioitaessa.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 73.
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PERUSTELUT

Neuvosto pääsi Irlannin puheenjohtajakaudella kesäkuussa 2004 poliittiseen sopimukseen 
direktiiviehdotuksesta energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun 
vaatimusten asettamisesta. Neuvosto antoi lopullisen yhteisen kantansa 29. marraskuuta ja 
toimitti sen Euroopan parlamentille13. joulukuuta päivätyllä kirjeellä.

Ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti hyväksyi 78 tarkistusta tähän tärkeään 
puitedirektiiviin, jonka tarkoituksena on vähentää energiaa käyttävien tuotteiden haitallisia 
vaikutuksia ympäristöön tuotteiden koko elinkaaren aikana. Tärkeimmät tarkistuksessa 
käsitellyt asiat olivat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat määräykset, työsuunnitelman 
laatiminen, itseysääntelyn rooli, ekologisen suunnittelun lautakunnan perustaminen, 
vaihtoehdot vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa, ekologisen suunnittelun vaatimukset 
(yleiset/erityiset), uskottava markkinoiden seurantajärjestelmä, tuki pk-yrityksille ja 
tiedottaminen kuluttajille sekä tarkistamislauseke ja kaksinkertainen oikeusperusta.

Määrällisesti mitattuna komissio hyväksyi kolmanneksen parlamentin tarkistuksista 
(23 tarkistusta kokonaan, sisällöllisesti, osittain tai periaatteessa), neuvosto noudatti samaa 
linjaa yhteisessä kannassaan. Tarkempi analyysi paljastaa kuitenkin, että vain harvat tärkeät 
pyynnöt on otettu mukaan yhteiseen kantaan.

Tämä koskee erityisesti markkinoiden seurantamekanismeja (3 artikla), työsuunnitelman 
laatimista (13 artikla), Parlamentin ekologisen suunnittelun lautakunnan kaltaisen 
neuvoa-antavan elimen perustamista (14 artikla) ja tarkistamislauseketta, joka koskee 
direktiivin tehokkuutta ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä, markkinoiden 
seurantamekanismeja ja kaikkia asiaankuuluvia itsesääntelyaloitteita (19 artikla).

Neuvoston yhteisessä kannassa torjutaan kolmannen osapuolen suorittama varmennus yhtenä 
periaatteena vaatimustenvastaavuuden arvioinnissa ja vaaditaan ympäristöasioiden 
hallintanormien ja ohjelmien sisällyttämistä (7 artikla). Neuvoston yhteiseen kantaan ei ole 
myöskään otettu mukaan japanilaisen "top runner" -mallin mukaisia elementtejä (liite II), 
itsesääntelyn rooli on jäänyt epämääräiseksi (huolimatta uudesta johdanto-osan 
16 kappaleesta), kaksinkertainen oikeusperusta ja kaikki mahdollisuudet poikkeuksiin on 
torjuttu, eikä ole säädetty erityisistä toimenpiteistä pk-yritysten tukemiseksi.

Tämä ei selvästikään riitä, varsinkin kun ehdotuksessa on kyse puitedirektiivistä, jolla 
neuvosto ja parlamentti delegoivat huomattavasti toimivaltaa komissiolle ja sen tukena 
olevalle sääntelykomitealle. Direktiiviehdotuksessa jopa säädetään kolmen 
yhteistyömenettelyyn ja yhteispäätösmenettelyyn kuuluvan direktiivin siirtämisestä 
komitologiamenettelyyn.

Esittelijänne ehdottaakin, että palautetaan tarkistukset, joissa paremmin selvennetään 
itsesääntelytoimien roolia, vahvistetaan vaatimustenvastaavuuden arvioinnin ehtoja, vaaditaan 
komissiota esittämään täytäntöönpanotoimenpiteitä ja tarkennetaan, mitä toimenpiteitä on 
odotettavissa ja tuetaan paremmin pk-yrityksiä sekä tarjotaan tietoa kuluttajille ja lisätään 
heidän tietoisuuttaan.
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Esittelijä ei myöskään ole tyytyväinen neuvoston uudelleen muotoilemaan 12 artiklaan. Siinä 
vahvistettujen kriteerien määrän lisääminen ei helpota komission tehtävää, kun on kyse 
täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla yrityksiä vaaditaan parantamaan energiaa 
käyttävien kulutustavaroiden yleistä ympäristöystävällisyyttä niiden koko eliniän ajan.

Esittelijä haluaa säilyttää tämän direktiiviehdotuksen ainoana oikeusperustana 
perustamissopimuksen 95 artiklan, noudattaen siten oikeudellisten asioiden valiokunnan 
26. helmikuuta 2004 antamaa lausuntoa, mutta katsoo, että on säädettävä poikkeuksista 
jäsenvaltioille, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan eri alueiden toisistaan poikkeavat 
ympäristöongelmat. Sen vuoksi 13 a artikla on palautettu.


