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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

a Tanács közös álláspontjáról az energiafelhasználó termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 
92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására 
tekintettel
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2003)0453)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja közös álláspontot a következő módosításokkal;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
2. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2.) Az energiafelhasználó termékekre esik 
a Közösség természeti erőforrás- és 
energiafogyasztásának nagy része. Ezen 
kívül számos egyéb fontos hatást 
gyakorolnak a környezetre. A közösségi 
piacon rendelkezésre álló termékcsoportok 
túlnyomó többségének rendkívül eltérő 
környezeti hatása van, még hasonló 
működési teljesítmény esetén is. A 
fenntartható fejlődés érdekében ösztönözni 
kell e termékek összesített környezeti 

Az energiafelhasználó termékekre esik a 
Közösség természeti erőforrás- és 
energiafogyasztásának nagy része. Ezen 
kívül számos egyéb fontos hatást 
gyakorolnak a környezetre. A közösségi 
piacon rendelkezésre álló termékcsoportok 
túlnyomó többségének rendkívül eltérő 
környezeti hatása van, még hasonló 
működési teljesítmény esetén is. A 
fenntartható fejlődés érdekében ösztönözni 
kell e termékek összesített környezeti 

  
1 Elfogadott szövegek 2004. április 20., P6_TA(2004)0302
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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hatásának folyamatos javítását, különösen 
a káros környezeti hatások fő forrásainak 
azonosításával, a környezetszennyezés 
továbbterjedésének elkerülésével, ha ez 
nem jár túlzott költségekkel.

hatásának folyamatos javítását, különösen 
a káros környezeti hatások fő forrásainak 
azonosításával, a környezetszennyezés 
továbbterjedésének elkerülésével.

Indokolás

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

Módosítás 2
4A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

A Szerződés 95. cikke (3) bekezdése 
értelmében a Bizottság javaslatainak 
alapját a környezet kiemelt szintű védelme 
kell képezze, figyelembe véve minden 
tudományos tényen alapuló újítást.

Indokolás

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.

Módosítás 3
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

A környezetbarát tervezési 
követelményeket a hatodik 
környezetvédelmi akcióprogram céljainak 
és prioritásainak szem előtt tartásával kell 
megállapítani, adott esetben e program 
erre vonatkozó tematikus stratégiájának 
megfelelő céljait is beleértve.

A környezetbarát tervezési 
követelményeket a hatodik 
környezetvédelmi akcióprogram céljainak 
és prioritásainak szem előtt tartásával kell 
megállapítani, beleértve a 6. program 
jövőbeli tematikus stratégiáinak – mint a 
természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásának tematikus stratégiája, a 
hulladék megelőzés és újrahasznosítás 
tematikus stratégiája – célkitűzéseit, az 
Európai Éghajlatváltozási Program 
ajánlásait, az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezmény és a 
Kiotói Egyezmény kötelezettségvállalásait, 
valamint többek között a Vízügyi 
Keretirányelvben, a Levegőminőségi 
Keretirányelvben, a Hulladék 
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keretirányelvben szereplő vagy a 
környezetben tartósan megmaradó 
veszélyes anyagokra, az OSPAR-
egyezményre, a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi politikára és a 
környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokra vonatkozó 
célkitűzéseket.

Indokolás

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

Módosítás 4
13. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13.) A környezetbarát tervezési 
követelményszintet általában műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi elemzések 
alapján kell meghatározni. A 
követelményszint meghatározási 
módszerének rugalmassága tovább 
gyorsíthatja a környezetvédelmi 
teljesítmény növelését. Az érdekelt 
felekkel az elemzés során konzultációt kell 
folytatni, és aktív együttműködésükre van 
szükség. A kötelező erejű rendelkezések 
megállapításához az érdekelt felekkel 
megfelelő konzultációt kell folytatni. Az 
ilyen konzultáció során az intézkedések 
fokozatos bevezetésének vagy átmeneti 
intézkedések meghozatalának 
szükségességére derülhet fény. A közbenső 
célok megállapítása növeli a politika 
előreláthatóságát, lehetővé teszi a 
termékfejlesztési ciklushoz való 
alkalmazkodást, és megkönnyíti az érdekelt 
felek számára a hosszú távú tervezést.

A környezetbarát tervezési 
követelményszintet általában műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi elemzések 
alapján kell meghatározni. A 
követelményszint meghatározási 
módszerének rugalmassága tovább 
gyorsíthatja a környezetvédelmi 
teljesítmény növelését. Az érdekelt 
felekkel az elemzés során konzultációt kell 
folytatni, és aktív együttműködésükre van 
szükség. A kötelező erejű rendelkezések 
megállapításához az érdekelt felekkel 
megfelelő konzultációt kell folytatni. Az 
ilyen konzultáció során az intézkedések 
fokozatos bevezetésének vagy átmeneti 
intézkedések meghozatalának 
szükségességére derülhet fény. A közbenső 
célok megállapítása növeli a politika 
előreláthatóságát, lehetővé teszi a 
termékfejlesztési ciklushoz való 
alkalmazkodást, és megkönnyíti az érdekelt 
felek számára a hosszú távú tervezést. Az 
elemzés (különösen az életciklus 
költségelemzése) és a követelmények 
meghatározása során a teljesítmények 
nemzetközi hitelesítését végzik.

Indokolás

Réintroduction partielle de l'amendement 25 de la première lecture.
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Módosítás 5
25. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) A harmonizált szabványok egyik fő 
szerepe, hogy segítse a gyártókat az ennek 
az irányelvnek az alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
tekintetében. Az ilyen szabványok 
alapvetőek a mérési és vizsgálati 
módszerek kidolgozása szempontjából. Az 
általános környezetbarát tervezési 
követelményeket tartalmazó harmonizált 
szabványoknak jelentősen hozzá kell 
járulniuk ahhoz, hogy a gyártók 
termékeik ökológiai profilját az 
alkalmazandó végrehajtási intézkedések 
követelményeivel összhangban 
alakíthassák ki. Ezeknek a szabványoknak 
világosan meg kell határozniuk a viszonyt 
a mindenkori szabványelőírások és az 
általuk meghatározott követelmények 
között. A harmonizált szabványoknak nem 
lehet az a célja, hogy korlátokat 
állapítsanak meg a környezetvédelmi
jellemzők vonatkozásában.

(25) A harmonizált szabványok egyik fő 
szerepe, hogy segítse a gyártókat az ennek 
az irányelvnek az alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
tekintetében. Az ilyen szabványok 
alapvetőek a mérési és vizsgálati 
módszerek kidolgozása szempontjából. Az 
általános környezetbarát tervezési 
követelményeket tartalmazó harmonizált 
szabványokat különösen azokban az 
esetekben kell alkalmazni, ahol már 
kialakították a referencia értékeket.
Ezeknek a szabványoknak világosan meg 
kell határozniuk a viszonyt a mindenkori 
szabványelőírások és az általuk 
meghatározott követelmények között. A 
harmonizált szabványoknak nem lehet az a 
célja, hogy korlátokat állapítsanak meg a 
környezetvédelmi jellemzők 
vonatkozásában.

Módosítás 6
34A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(34a) Annak tudatában, hogy a megfelelés 
ellenőrzésére alkalmas eljárás lefolytatása 
túlontúl hosszadalmas lehet a termék 
piacra jutása és eladása között eltelt időt 
tekintve, a végrehajtásra vonatkozó 
intézkedéseknek olyan rendelkezéseket 
kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé 
teszik a tagállamok számára, hogy 
arányos szankciókat helyezzenek kilátásba 
a közösségi piacon megjelenő olyan 
termékek ellen, amelyek nem felelnek meg 
a jogi, vagy az energiafelhasználó 
termékekre vonatkozó mennyiségi 
követelményeknek, mielőtt a nemzeti 
hatóságok meghoznák a piacra jutásukra 
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vonatkozó megszorító intézkedéseket.

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 29 de la première lecture.

Módosítás 7
36A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(36a) Az Európai Alkotmányt létrehozó 
Szerződés 35. cikkének rendelkezései 
alkalmazandók – miután életbe lépett –  
erre az irányelvre. A szerződés életbe 
lépésével egy kilátásba helyezett 
végrehajtási  intézkedés is életbe lép, 
kivéve, ha az Európai Parlament 
képviselőinek többsége egy meghatározott 
időn belül ez ellen foglal állást. 

Indokolás

Amendment 30 from first reading in a rephrased version.

Módosítás 8
2. CIKK (7A) BEKEZDÉS (új)

(7a) „Független bejelentett szervezet”: a 
hatóságok által kijelölt, a gazdasági 
érdekektől független állandó szakértői 
szervezet, amely feladata  a végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozó termék vagy 
szektor ellenőrzése harmadik felek 
számára.

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 37 de la première lecture.

Módosítás 9
2. CIKK (12) BEKEZDÉS
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(12) „életciklus”: az energiafelhasználó 
termékek egymásra következő és 
egymással kapcsolatban levő szakaszai a 
nyersanyag felhasználásától a végső 
ártalmatlanításig,

(12) „életciklus”: az energiafelhasználó 
termékek egymásra következő és 
egymással kapcsolatban levő szakaszai a 
nyersanyag kitermelésétől az 
ártalmatlanításáig,

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 40 de la première lecture.

Módosítás 10
2. CIKK (19A) BEKEZDÉS (új)

(19a) „A termékek hitesítése a 
környezetbarát tervezés függvényében”:   
a környezetbarát tervezés területére 
vonatkozó jelenlegi ismeretekre 
hivatkozás egy adott környezetvédelmi
tényező tekintetében, felhasználva adott 
esetben a nemzetközi adatokat –
különösen az energiahatékonyság terén,

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 44 de la première lecture.

Módosítás 11
6. CIKK (1) BEKEZDÉS 

(1) Ha egy tagállam megállapítja, hogy 
egy, a 4. cikknek megfelelően CE-
jelöléssel ellátott és rendeltetésszerűen 
használt energiafelhasználó termék nem 
felel meg az alkalmazandó végrehajtási 
intézkedés valamennyi rendelkezéseinek, a 
gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét 
kötelezi arra, hogy az energiafelhasználó 
terméket tegye az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés rendelkezéseinek 
és/vagy a CE-jelölésnek megfelelővé, és a 
tagállam által megállapított feltételek 
mellett szüntesse meg a jogsértést.

(1) Ha egy tagállam megállapítja, hogy 
egy, a 4. cikknek megfelelően CE-
jelöléssel ellátott és rendeltetésszerűen 
használt energiafelhasználó termék nem 
felel meg az alkalmazandó végrehajtási 
intézkedés valamennyi rendelkezéseinek, a 
gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét 
kötelezi arra, hogy az energiafelhasználó 
terméket tegye az alkalmazandó 
végrehajtási intézkedés rendelkezéseinek 
és/vagy a CE-jelölésnek megfelelővé, és a 
tagállam által megállapított feltételek 
mellett szüntesse meg a jogsértést.

Az illetékes hatóság – különleges 
esetekben – azonnali hatállyal betilthatja 
a termék eladását a tagállamban vagy az 
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Ha a nem-megfelelőség továbbra is fennáll, 
a tagállam megtiltja vagy korlátozza az 
adott energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy üzembe 
helyezését vagy gondoskodik arról, hogy a 
terméket kivonják a piacról.

Unió egész területén mindaddig, amíg 
nem áll helyre a megfelelőség.
Ha a nem-megfelelőség továbbra is fennáll, 
a tagállam megtiltja vagy korlátozza az 
adott energiafelhasználó termék 
forgalomba hozatalát és/vagy üzembe 
helyezését vagy gondoskodik arról, hogy a 
terméket kivonják a piacról.

Indokolás

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

Módosítás 12
7. CIKK (2) BEKEZDÉS 

(2) A megfelelőség-értékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben 
meghatározott belső tervezés-ellenőrzés és 
az V. melléklet szerinti irányítási rendszer 
között. Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőség-értékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK 
határozatban leírt vonatkozó modulok 
közül is.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 

(2) A megfelelőség-értékelési eljárás a 
végrehajtási intézkedésben kerül 
meghatározásra, és a gyártóra bízza a 
választást a IV. mellékletben 
meghatározott belső tervezés-ellenőrzés és
az V. melléklet szerinti irányítási rendszer 
között. Megfelelően indokolt esetben, és 
amennyiben ez a kockázattal arányos, a 
megfelelőség-értékelési eljárás 
meghatározható a 93/465/EGK 
határozatban leírt vonatkozó modulok 
közül is.

Minden olyan energiafelhasználó 
terméket, amellyel kapcsolatban a 
végrehajtási intézkedésekben felállított 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében komoly kétségek merülnek 
fel, egy független bejegyzett szervezethez 
irányítanak.
A független bejegyzett szervezet 
indokolással ellátott véleményt készít, 
amely lehetővé teszi adott esetben a 
korrekciós intézkedések megfelelő időben 
történő értékelését.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket a 
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szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 
2001. március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel  
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a 
tervezési feladatra, vélelmezni kell, hogy a 
szervezet irányítási rendszere megfelel az 
ezen irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak 
végre, vélelmezni kell, hogy ez az 
irányítási rendszer megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló, 
2001. március 19-i 761/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel  
összhangban nyilvántartásba vett szervezet 
tervezi, és a nyilvántartás kiterjed a 
tervezési feladatra, vélelmezni kell, hogy a 
szervezet irányítási rendszere megfelel az 
ezen irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Ha a végrehajtási intézkedés hatálya alá 
tartozó energiafelhasználó terméket olyan 
szervezet tervezi, amelynek az irányítási 
rendszere tartalmazza a terméktervezési 
feladatot, és amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált 
szabványokkal összhangban hajtanak 
végre, vélelmezni kell, hogy ez az 
irányítási rendszer megfelel az ezen 
irányelv V. mellékletében foglalt 
követelményeknek.

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 52 de la première lecture.

Módosítás 13
11A. CIKK (2) BEKEZDÉS (új)

11a. cikk
A KKV-kra, valamint a 
mikrovállalkozásokra vonatkozó 
intézkedések
1. A Bizottság a nyilvánosság számára 
hozzáférhető adatbázist hoz létre annak 
érdekében, hogy a KKV-k és a 
mikrovállalkozások meg tudjanak felelni 
az irányelv rendelkezéseinek; az adatbázis 
tartalmazza a termékek életciklusának 
egyszerűsített elemzési mintáját, pozitív 
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környezeti hatások szimulálását az 
életciklus valamennyi szakaszában és a 
termékek energia- és víz felhasználása, 
valamint az általuk okozott zajártalmak 
csökkentésére szolgáló elsőbbséget élvező 
környezetbarát tervezési követelményeket. 
2. A tagállamok ösztönzik – különösen a 
támogatási hálózatok és struktúrák 
erősítésén keresztül – a KKV-ket és a 
mikrovállalkozásokat a környezetvédelmi 
fellépés kialakítására már a termék 
megtervezésének fázisában, valamint az 
európai szabályokhoz való 
alkalmazkodásra.

Indokolás

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 
le marché des produits éco-conçus.

Módosítás 14
11B. CIKK (új)

11b. cikk
Fogyasztói információ

A gyártók és forgalmazók  ügyelnek arra, 
hogy a környezetbarát tervezési 
követelményeknek megfelelő 
energiafelhasználó termékek használói az 
alábbi  vonatkozású – információk 
birtokába jussanak:
a) a termék környezetvédelmi hatásai az 
életciklus egészét tekintve
b) a termék ökológiai jellemzői és a 
környezetbarát tervezés előnyei
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c) tartós használat esetén a terméknek az 
energiafelhasználás csökkentésében 
betöltött szerepe 

Indokolás

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

Módosítás 15
12. CIKK 

(1) A Bizottság a 15. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket
fogad el.

(1) A Bizottság a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban és figyelembe véve az 
1600/2002/EK határozatban, a 
2000/60/EK irányelvben, a 96/62/EK 
irányelvben, a 75/442/EK irányelvben, az 
OSPAR-egyezményben és más releváns 
uniós környezetvédelmi jogaszályban és 
stratégiában lefektetett közösségi 
környezetvédelmi prioritásokat és 
tekintettel az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményének 
(UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyve 
keretében meghatározott célkitűzésre 
végrehajtási intézkedéseket fogad el az 
alábbi feltételek teljesülése mellett:
(a) tekintettel az energiafelhasználó 
termékek választékára:
(i) az értékesítés tekintetében az 
energiafelhasználó termékek jelentős 
mennyiséget képviselnek,
(ii) az energiafelhasználó termékeknek 
jelentős a környezetre gyakorolt hatásuk,
(iii) az  energiafelhasználó termékek  
környezeti hatására nézve  jelentős 
javítására van lehetőség
(b) tekintettel az intézkedés tartalmára:
(i) a termék teljes életciklusát figyelembe 
kell venni,
(ii) a felhasználó szemszögéből nézve a 
termék teljesítményét jelentősen nem 
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(2) Ahhoz, hogy az energiafelhasználó
termék a végrehajtási intézkedés hatálya 
alá tartozzon, a következő feltételeknek 
kell megfelelnie:

a) az energiafelhasználó terméknek a 
Közösségen belül évente értékesített 
mennyisége a rendelkezésre álló 
legfrissebb adatok szerint meghaladja a 
200 000 egységet;

b) figyelembe véve a forgalomba 
hozott és/vagy használatba vett 
mennyiségeket, az energiafelhasználó 
termék az 1600/2002/EK irányelvben 
meghatározott közösségi stratégiai 
prioritások értelmében jelentős környezeti 
hatást gyakorol a Közösségen belül;

c) az energiafelhasználó termék 
környezeti hatására nézve, annak jelentős 
javítására van lehetőség anélkül, hogy ez 
túlzott költségekkel járna. Annak 
megítélésére, hogy ez a feltétel teljesül-e, a 
következő paramétereket kell figyelembe 
venni:

befolyásolhatják,
(iii) nem gyakorolhatnak káros hatást az 
egészségre és biztonságra,
(iv) nem gyakorolhatnak jelentős negatív 
hatást a fogyasztókra, különösen a termék 
elérhetőségére és az életciklusa alatti 
költségekre tekintettel,
(v) a KKV-re vagy az elsődlegesen KKV-k 
által gyártott termékcsoportokra gyakorolt 
lehetséges hatásukat  figyelembe kell 
venni.

2. A Bizottságnak megfelelő indokokkal 
kell rendelkeznie egy végrehajtási 
intézkedés elfogadásának elvetéséhez, 
ilyen például egy önkéntes megállapodás, 
amely segítségével a kötelező előírásoknál 
gyorsabban vagy kevesebb költséggel meg 
lehet valósítani a politika célkitűzéseit és 
amely figyelembe veszi a VIIa. melléklet 
alkalmassági szempontjait, a Bizottságnak 
hivatalosan meg kell indokolnia döntését 
e tekintetben az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak,
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 egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
hiánya;

a piaci erők alkalmatlansága a kérdés 
kezelésére;

 a piacon rendelkezésre álló, azonos 
funkciójú energiafelhasználó termékek 
környezetvédelmi teljesítménye közötti 
nagy eltérés.

(3) Annak megfontolása során, hogy 
készítsen-e végrehajtásiintézkedés-
tervezetet, a Bizottság a 15. cikkben 
említett bizottság véleményét, valamint a 
következőket veszi figyelembe:

a) az 1600/2002/EK határozatban 
illetve a Bizottság Európai 
Éghajlatváltozási Programjában  
(European Climate Change Program -
ECCP) meghatározott közösségi 
környezetvédelmi prioritásokat;

b) az ipar vonatkozó önszabályozását, 
ide értve az iparon belüli önkéntes 
vállalásokat és egyéb intézkedéseket.

(4) A végrehajtási intézkedés-tervezet 
készítése során a Bizottság:

3. A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket 
az I. és/vagy a II. melléklet 
rendelkezéseivel összhangban határozzák 
meg. 

Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre 
vonatkozóan.

A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
megállapítani.
4. A végrehajtási intézkedések magukban 
foglalják a VII. mellékletben felsorolt 
elemeket és mennyiségi célokat jelölnek 
meg egy harmadik fél által, a forgalmazás 
előtt véletlenszerűen végzett ellenőrzés 
szintjeire vonatkozóan, valamint a 
tagállamoknak e tevékenységekről a 
Bizottság számára történő rendszeres 
jelentésére vonatkozó rendelkezések 
tekintetében. A letesztelendő termékek 
százalékos arányát a termékek piaci 
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a) figyelembe veszi a termék 
életciklusát;

b) értékelést készít a környezetre, a 
fogyasztókra és a gyártókra (beleértve a 
KKV-kat) gyakorolt hatásról a 
versenyképesség, az innováció, a piacra 
jutás, valamint a költségek és nyereségek 
tekintetében;
c) figyelembe veszi a tagállamok által 
lényegesnek tekintett nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokat;

d) megfelelő konzultációt folytat a 
befektetőkkel;

e) indokolást készít a b) pontban 
említett értékelés alapján tervezett 
végrehajtási intézkedésekről;

f) meghatározza az átültetés 
időpontját (időpontjait), minden közbenső 
szakaszt vagy átmeneti intézkedést vagy 
időszakot, különös tekintettel a KKV-kra, 
vagy az elsősorban általuk gyártott egyedi 
termékcsoportokra gyakorolt lehetséges 
hatásokra.

(5) A végrehajtási 
intézkedésnek a következő feltételeknek 
kell megfelelniük:

a) a felhasználó szempontjából nem 
gyakorolhatnak jelentős negatív hatást a 
termék működőképességére;

b) nem gyakorolhatnak káros hatást 
az egészségre, biztonságra és a 
környezetre;

helyzetének függvényében állapítják meg.

5. A végrehajtási intézkedéseket 
felülvizsgálják, és szükség esetén 
háromévenként a technikai fejlődésnek 
megfelelően módosítják.
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c) nem gyakorolhatnak jelentős 
negatív hatást a fogyasztókra, különösen 
a termék elérhetőségére és az életciklusa 
alatti költségekre tekintettel;
d) nem gyakorolhatnak jelentős 

negatív hatást a gyártó 
versenyképességére, beleértve a 
Közösségen kívüli piacokat is; 

e) elvben a környezetbarát tervezési 
követelmények előírása nem 
eredményezheti azt, hogy a gyártókra egy 
meghatározott, oltalom alatt álló 
technológiát kényszerítsenek;

f) nem járhat túlzott adminisztratív 
terhekkel a gyártókra nézve.

(6) A végrehajtási intézkedések a 
környezetbarát tervezési követelményeket 
az I. és/vagy a II. melléklet 
rendelkezéseivel összhangban határozzák 
meg.
Különös környezetbarát tervezési 
követelményeket kell bevezetni az egyes, 
jelentős környezeti hatással járó 
környezetvédelmi jellemzőkre 
vonatkozóan.
A végrehajtási intézkedések arról is 
rendelkezhetnek, hogy az I. melléklet 1. 
részében felsorolt környezetbarát tervezési 
paraméterek közül egyes paraméterek 
vonatkozásában nem szükséges 
környezetbarát tervezési követelményt 
megállapítani.

(7) A követelményeket úgy kell 
megfogalmazni, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok meg tudják vizsgálni az 
energiafelhasználó termékeknek a 
végrehajtási intézkedésekben 
megállapított követelményeknek történő 

6. A szabványok meghatározásakor a 
Bizottság felhasználja az uniós címkék
kialakítása során szerzett tapasztalatokat.
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megfelelését. A végrehajtási intézkedések 
meghatározzák, hogy a vizsgálatot 
közvetlenül az energiafelhasználó 
terméken vagy a termék műszaki 
dokumentációja alapján kell elvégezni.

Indokolás

Reinstatement of amendment 58 from the first reading.

Módosítás 16
13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdésben említett első 
munkaterv elkészültéig tartó átmeneti 
időszakban azonban, a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással és a 12. 
cikkben megállapított kritériumokkal 
összhangban, valamint a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, 
a Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el azokkal a termékekkel kezdve, 
amelyeket az ECCP úgy határozott meg, 
mint amelyek igen nagy jelentőségűek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében.

(2) Az (1) bekezdésben említett első 
munkaterv elkészültéig tartó átmeneti 
időszakban azonban, a 15. cikk (2) 
bekezdésben említett eljárással és a 12. 
cikkben megállapított kritériumokkal 
összhangban, valamint a konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, 
a Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el azokkal a termékekkel kezdve, 
amelyeket az ECCP úgy határozott meg, 
mint amelyek igen nagy jelentőségűek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésében, ilyenek 
például a fűtő- és vízmelegítő 
berendezések, a lakóterületeken és a 
szolgáltatói szektoron belüli világítás, a 
háztartási gépek, a lakóterületeken és a 
szolgáltatói szektoron belüli 
irodafelszerelés, szórakoztató elektronika 
és a fűtési, szellőző- és klímarendszerek.

A Bizottság ugyanezen időszak folyamán 
egy külön végrehajtási intézkedést terjeszt 
elő, amely a termékek készenléti 
üzemmódban való veszteségeit csökkenti. 
Az információs és kommunikációs 
technológiai termékek fogyasztását alvó 
üzemmódban? a technikailag lehetséges 
legalacsonyabb értékre kell csökkenteni.
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Indokolás

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

Módosítás 17
13A. CIKK (új)

13a. cikk
Eltérések

Ami a helyi környezeti problémákra való 
megoldásokat vagy a nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályozást illeti, ez 
az irányelv nem érinti a tagállamoknak a 
Szerződésben lefektetett  jogát az 
energiafelhasználó termékek gyártására, 
importjára, értékesítésére és fogyasztására 
vonatkozó szigorúbb szabályok 
fenntartására és bevezetésére, 
amennyiben úgy vélik, hogy ezek 
szükségesek a környezet, a közegészség és 
az energiabiztonság magas szintű 
védelmének biztosításához, és ezek a 
szabályok nem sértik ezen irányelv 
rendelkezéseit.

Indokolás

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

Módosítás 18
13B. CIKK (új)

13b. cikk
Felállítanak egy független szakértői 
csoportot, amely meghatározza a 
hivatkozásokat, független elemzést végez 
és segíti a Bizottságot a környezetbarát 
tervezési követelmények lefektetésében. A 
már létező ügynökségek részét is képezheti 
a csoport vagy egy egészen új egységet is 
alkothat, amennyiben biztosított a 
független szakértői munka valamennyi 
potenciális környezetvédelmi sajátosság 
tekintetében. E szerv számára biztosítottak 
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a szükséges pénzügyi források, amelyek 
egy része származhat az „Intelligens 
Energia–Európa” programból. 

Indokolás

Réintroduction de l'amendement 62 de la première lecture.

Módosítás 19
14. CIKK 

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum eljárási szabályait a 
Bizottság állapítja meg.

A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során minden 
egyes végrehajtási intézkedés tekintetében 
figyelembe vegye a tagállamok, és minden 
jelentős, az adott termék/termékcsoport 
vonatkozásában érdekelt fél képviselőinek, 
így az ipar, a KKV-k, a kézműipar, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, az importőrök, a 
környezetvédő csoportok és fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak, amely hozzájárul többek 
között a végrehajtási intézkedések 
meghatározásához és felülvizsgálatához, 
valamint az önszabályozó intézkedések 
értékeléséhez, továbbá hatékony és 
megfelelő piacfelügyeleti mechanizmusok 
kialakításához. A fórum eljárási szabályait 
a Bizottság állapítja meg.

Indokolás

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

Módosítás 20
16. CIKK 

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
jogszabályaik megszegése esetén kiróható 
szankciókat. A szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
jogszabályaik megszegése esetén kiróható 
szankciókat. A szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük, tekintettel a nem-megfelelőség 
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fokára és – még mielőtt a tagállamok 
betiltanák – a közösségi piacra kerülő 
nem megfelelő termékek mennyiségére. A 
nemzeti gyakorlatnak megfelelően a 
büntetésből befolyó összeget teljes 
egészében az ellenőrző hatóságok 
tevékenységének finanszírozása fordítják.

Indokolás

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

Módosítás 21
I.MELLÉKLET, 3. RÉSZ, (2) BEKEZDÉS, (1A) és (1B) ALBEKEZDÉS (új)

A referencia értékek kialakítása 
érdekében  az energiafelhasználó termék-
modell teljes életciklusát figyelembe vevő, 
valamennyi környezetvédelmi jellemzőre 
kiterjedő elemzést végeznek, amely  a 
szokásos üzemi körülményeken és a 
termék rendeltetési célján alapuló reális 
feltételezéseken alapszik. Az értékelési 
eljárás és a végrehajtási intézkedések 
tartalmazzák a 2. részben felsorolt elemek 
egy részét.
Az értékelést alapul véve a Bizottság és a 
független szakértői testület az adatokat 
szolgáltató gyártókkal együttműködve 
kialakítja az érintett energiafelhasználó 
termék környezetbarát tervezési referencia 
értékeit.

Indokolás

Based on amendment 66 from the first reading.

Módosítás 22
II. MELLÉKLET, BEVEZETÉS

A különös környezetbarát tervezési 
követelmények célja a termék egy 
kiválasztott környezetvédelmi 

A különös környezetbarát tervezési 
követelmények célja a termék egy 
kiválasztott környezetvédelmi 
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jellemzőjének a javítása. Ez a termék 
életciklusának különböző szakaszaiban 
adott anyagok felhasználásának 
csökkentésére vonatkozó követelmények 
formájában valósulhat meg (pl. a 
vízfogyasztás korlátozása a használat 
fázisában, vagy egy, a termékbe beépített 
anyag mennyiségének korlátozása, vagy az 
újrafeldolgozott anyag minimálisan előírt 
mennyisége).

A 12. cikknek megfelelően megállapítandó 
különös környezetbarát tervezési 
követelményeket tartalmazó végrehajtási 
intézkedés előkészítése során a Bizottság –
a végrehajtási intézkedés által érintett 
energiafelhasználó terméknek megfelelően 
– meghatározza a vonatkozó 
környezetbarát tervezési paramétereket az 
I. melléklet 1. részében felsoroltak közül, 
és a 15. cikk (2) bekezdésben említett 
eljárással összhangban, meghatározza e 
követelmények szintjét, a következőknek 
megfelelően:

jellemzőjének a javítása. Ez a termék 
életciklusának különböző szakaszaiban 
adott anyagok felhasználásának 
csökkentésére vonatkozó követelmények 
formájában valósulhat meg (pl. a 
vízfogyasztás korlátozása a használat 
fázisában, vagy egy, a termékbe beépített 
anyag mennyiségének korlátozása, vagy az 
újrafeldolgozott anyag minimálisan előírt 
mennyisége).

Mivel égető szükség van az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
intézkedésekre, lépéseket kell tenni külön 
tervezési követelmények  felállítása 
érdekében,  közvetlenül és a többi 
értékelendő környezetvédelmi jellemzőtől 
függetlenül.
A 12. cikknek megfelelően megállapítandó 
különös környezetbarát tervezési 
követelményeket tartalmazó végrehajtási 
intézkedés előkészítése során a Bizottság –
a végrehajtási intézkedés által érintett 
energiafelhasználó terméknek megfelelően 
– meghatározza a vonatkozó 
környezetbarát tervezési paramétereket az 
I. melléklet 1. részében felsoroltak közül, 
és a 15. cikk (2) bekezdésben említett 
eljárással összhangban, meghatározza e 
követelmények szintjét, a következőknek 
megfelelően:

Indokolás

Partial reinstatement of amendment 67 from the first reading.

Módosítás 23
II. MELLÉKLET, (1) BEKEZDÉS

Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az 
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 
melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve 
a teljesítménynek és használati értéknek 

Műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzéssel ki kell választani a piacon az 
energiafelhasználó termékek néhány 
reprezentatív modelljét, és meg kell 
határozni azokat a műszaki lehetőségeket, 
melyekkel növelni lehet a termék 
környezetvédelmi teljesítményét, elkerülve 
a teljesítménynek és használati értéknek 
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minden jelentős csökkenését.
A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon 
elérhető, legjobban teljesítő termék és 
technológia.
Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak csökkentése 
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a fogyasztás, vagy 
energiahatékonyság szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy az energiafelhasználó 
termékek reprezentatív modelljének 
végfelhasználója számára az életciklus 
költségeit minimalizálják, ugyanakkor más 
környezeti hatások következményeit is 
számításba vegyék. Az életciklus elemzési 
módszere reális diszkontrátát alkalmaz.

Az életciklus költségek az Európai 
Központi Bank által szolgáltatott adatokat, 
és az energiafelhasználó termékek 
élettartamának reális hosszúságát veszik 
alapul; figyelembe veszik továbbá a vételár 
változásainak összegét (amely az ipari 
költségekből adódó változásokból ered), a 
működési költségekét, melyek a 
reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán 
keresztül adódó műszaki fejlesztési 
lehetőségekből vezethetők le. A működési 
költségek elsődlegesen az 
energiafogyasztást és az egyéb 
erőforrásokra költött pótlólagos kiadásokat 
(például víz, vagy mosó- és tisztítószerek) 
jelentik.
A jelentős költségelemekre (mint pl. 
energia, vagy egyéb forrás ára, a 
nyersanyagköltség, vagy a termelés 
költségei, diszkontráták), és szükség esetén 
a külső környezetvédelmi költségekre is 
kiterjedő érzékenységi elemzéssel kell 
kimutatni, hogy lehet-e lényeges 

minden jelentős csökkenését.
A műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
elemzésnek azt is meg kell határoznia a 
vizsgált környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében, hogy melyik a piacon 
elérhető, legjobban teljesítő termék és 
technológia.
Az elemzés alapján és számításba véve a 
gazdasági és műszaki megvalósíthatóságot, 
valamint a növelés lehetőségét is, a termék 
környezeti hatásainak csökkentése 
érdekében konkrét intézkedéseket hoznak.

A felhasználás során fogyasztott energiát 
illetően a fogyasztás, vagy 
energiahatékonyság szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy az energiafelhasználó 
termékek reprezentatív modelljének 
végfelhasználója számára az életciklus 
költségeit minimalizálják, ugyanakkor más 
környezeti hatások következményeit is 
számításba vegyék. Az életciklus elemzési 
módszere reális diszkontrátát alkalmaz.

Az életciklus költségek az Európai 
Központi Bank által szolgáltatott adatokat, 
és az energiafelhasználó termékek 
élettartamának reális hosszúságát veszik 
alapul; figyelembe veszik továbbá a vételár 
változásainak összegét (amely az ipari 
költségekből adódó változásokból ered), a 
működési költségekét, melyek a 
reprezentatív energiafelhasználó 
termékmodellek teljes élettartamán 
keresztül adódó műszaki fejlesztési 
lehetőségekből vezethetők le. A működési 
költségek elsődlegesen az 
energiafogyasztást és az egyéb 
erőforrásokra költött pótlólagos kiadásokat 
(például víz, vagy mosó- és tisztítószerek) 
jelentik.
A jelentős költségelemekre (mint pl. 
energia, vagy egyéb forrás ára, a 
nyersanyagköltség, vagy a termelés 
költségei, diszkontráták), és szükség esetén 
a külső környezetvédelmi költségekre is 
kiterjedő érzékenységi elemzéssel kell 
kimutatni, hogy lehet-e lényeges 
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változásokra számítani, és az általános 
következtetések kellően megbízhatók-e. A 
követelményt ennek megfelelően kell 
kiigazítani.

Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

változásokra számítani, és az általános 
következtetések kellően megbízhatók-e. A 
követelményt ennek megfelelően kell 
kiigazítani.

A hatékonysági minimum-normák 
meghatározásakor figyelembe kell venni a 
széndioxid-kibocsátás maximális értékét?. 
A széndioxid-kibocsátás maximális értékét 
a Bizottság határozza meg és rendszeresen 
frissíti. A széndioxid-kibocsátáshoz 
kapcsolódó külső költségeket be lehet 
építeni az alapköltségekbe.
Hasonló módszert kell alkalmazni a többi 
forrásra, pl. a vízre is.

Indokolás

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

Módosítás 24
VIIA. MELLÉKLET, (új)

VIIa. melléklet
Maximális alkalmassági szempontok a 
jelen irányelvvel kapcsolatos 
önszabályozási kezdeményezések 
tekintetében
1. Alapvető követelmények
Az önszabályozási kezdeményezések 
megfelelnek a Szerződés rendelkezéseinek 
(különösen a belső piacra és a versenyre 
vonatkozó rendelkezéseknek) és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek, 
beleértve a többoldalú kereskedelmi 
szabályokat.
Az  önszabályozási kezdeményezésekben 
részt vehetnek a harmadik országok 
érintett szereplői mind az előkészületi, 
mind pedig a végrehajtási szakaszban.
2. Hozzáadott érték
Az önszabályozási kezdeményezések (az 
aktuális helyzethez képest) hozzáadott 
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értéket teremtenek az érintett 
energiafelhasználó termék 
környezetvédelmi teljesítményének 
javításának révén.
3. Reprezentativitás
Az önszabályozásban részt vevő vállalatok 
és egyesületeik az érintett gazdasági 
szektor szereplőinek nagytöbbségét – a 
lehető legkevesebb kivétellel – képviselik . 
Ügyelni kell a versenyszabályok 
tiszteletben tartására.
4. Számszerűsített és fokozatok szerint 
felállított célkitűzések
Az érintett felek által meghatározott 
célkitűzéseket egy jól kidolgozott alaphoz 
viszonyítva, világosan és pontosan fektetik 
le. Amennyiben az önszabályozási 
kezdeményezés hosszú távra szól, köztes 
célkitűzéseket is megjelölnek. A 
célkitűzések és köztes célkitűzések 
tiszteletben tartásának ellenőrzése reális 
feltételek mellett és hitelesen, világos és 
megbízható mutatók használatával  
megvalósítható. A kutatásokból származó 
adatok és a tudományos és technikai 
alapinformációk megkönnyítik a mutatók 
felállítását.
5. A civil társadalom részvétele
Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
önszabályozási kezdeményezéseket 
nyilvánosságra hozzák interneten és egyéb 
elektronikus tájékoztatási eszközökkel. Az 
átláthatóság vonatkozik mind az időközi, 
mind pedig a végleges jelentésekre. A részt 
vevő felek, különösen a vállalatok, a 
környezetvédelemmel foglalkozó nem 
kormányzati szervek és a fogyasztóvédelmi 
egyesületek állást foglalhatnak minden 
önszabályozási kezdeményezéssel 
kapcsolatban.
6. Nyomon követés és jelentések
Az önszabályozási kezdeményezések egy 

jól kidolgozott nyomon követési rendszert 
tartalmaznak, amely világosan megjelöli a 
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vállalatok és a független ellenőrök 
felelősségi körét. A Bizottság szolgálatai a 
célkitűzések megvalósítását ellenőrzik az 
önszabályozási kezdeményezések 
résztvevőivel együttműködve. 
A nyomon követésre és jelentésre 
vonatkozó program részletes, átlátható és 
objektív. A Bizottság szolgálatai, a 14. 
cikkben meghatározott konzultációs 
fórum segítségével megvizsgálják, hogy 
megvalósultak-e az alapcélkitűzések.
7. Egy önszabályozási kezdeményezés 
igazgatására vonatkozó költség-
hatékonyság jelentés
Egy önszabályozási kezdeményezés 
igazgatási költsége, különösen ami az 
ellenőrzést illeti, nem von magával a 
célkitűzésekhez és más politikai eszközhöz 
képest aránytalanul nagy adminisztratív 
költségeket. 
8. Tartósság
Az önszabályozási kezdeményezések 
megfelelnek ezen irányelv politikai 
céljainak, vagyis az integrált 
megközelítésnek és a fenntartható fejlődés 
gazdasági és szociális vonatkozásainak. A 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
szempontokat (egészség, életminőség és 
gazdasági érdekek) is figyelembe veszik.
9. Az ösztönzések összeegyeztethetősége
Kevéssé valószínű, hogy az önszabályozási 
kezdeményezések a remélt eredményre 
vezetnek, ha más ösztönző faktorok és 
intézkedések – a piaci nyomás, az adózás, 
a nemzeti jogszabályok – ellentmondó 
jeleket küldenek a résztvevőknek. E 
tekintetben elengedhetetlen a politikai 
koherencia, és ezt figyelembe kell venni a 
kezdeményezés hatékonyságának 
értékelésekor.
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Indokolás

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 
Commission dès lors qu'il s'agira de prendre des mesures d'exécution s'imposant aux 
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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. 


