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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy ustalania wymogów dotyczących eko-projektu 
dla produktów wykorzystujących energię i zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– uwzględniając swoje stanowisko podczas pierwszego czytania1 w sprawie projektu Komisji 
skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2003)0453)2,

– uwzględniając art. 251, ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 swojego Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. przyjmuje wspólne stanowisko z poprawkami;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 2

2) Produkty wykorzystujące energię 
(PWE) mają duży udział w zużywaniu 
zasobów naturalnych i energii we 
Wspólnocie. Wywierają one również 
innego rodzaju poważny wpływ na 
środowisko. W przypadku przeważającej 
większości kategorii produktów 
dostępnych na rynku wspólnotowym 
można zaobserwować bardzo 

2) Produkty wykorzystujące energię 
(PWE) mają duży udział w zużywaniu 
zasobów naturalnych i energii we 
Wspólnocie. Wywierają one również
innego rodzaju poważny wpływ na 
środowisko. W przypadku przeważającej 
większości kategorii produktów 
dostępnych na rynku wspólnotowym 
można zaobserwować bardzo 

  
1 Teksty przyjęte z dnia 20.04.2004, P5_TA(2004)0302
2 Dotychczas nie opublikowane w Dz.U.
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zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, chociaż spełniają one podobne 
parametry funkcjonalne. W interesie 
zrównoważonego rozwoju jest zachęcanie 
do ciągłej poprawy ogólnego poziomu 
wpływu tych produktów na środowisko, 
szczególnie poprzez wskazanie 
zasadniczych źródeł negatywnego wpływu 
na środowisko i unikanie przenoszenia 
zanieczyszczeń, jeżeli poprawa taka nie 
wiąże się z nadmiernymi kosztami.

zróżnicowany stopień wpływu na 
środowisko, chociaż spełniają one podobne 
parametry funkcjonalne. W interesie 
zrównoważonego rozwoju jest zachęcanie 
do ciągłej poprawy ogólnego poziomu 
wpływu tych produktów na środowisko, 
szczególnie poprzez wskazanie 
zasadniczych źródeł negatywnego wpływu 
na środowisko i unikanie przenoszenia 
zanieczyszczeń.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 5 z pierwszego czytania.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 4 BIS (nowy)

4 bis) Art. 95 ust. 3 Traktatu zachęca 
Komisję do stosowania w swych 
projektach wysokiego poziomu ochrony 
środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich nowych 
osiągnięć opartych na danych 
naukowych.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 79 z pierwszego czytania. Należy wskazać, że niezależnie od podstawy 
prawnej, jaką stanowi art. 95, osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska stanowi 
absolutną konieczność.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 7

7) Wymagania dotyczące eko-projektu 
powinny być ustalane z uwzględnieniem 
celów i priorytetów szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
dziedzinie ochrony środowiska, w tym 
jeżeli jest to odpowiednie, stosownych 
celów właściwych strategii tematycznych 
tego programu.

7) Wymagania dotyczące eko-projektu 
powinny być ustalane z uwzględnieniem 
celów i priorytetów szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
dziedzinie ochrony środowiska, w tym 
niedalekich celów strategii tematycznych 
szóstego programu działania, takich jak 
strategia tematyczna w sprawie 
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zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz strategie tematyczne w 
sprawie recyklingu i zapobiegania 
powstawaniu i odpadów, zaleceń polityki 
ECCP, zobowiązań Ramowej Konwencji 
ONZ w sprawie zmian klimatu i Protokołu 
z Kyoto, a także między innymi 
istniejących celów ramowej dyrektywy 
wodnej, ramowej dyrektywy dotyczącej 
jakości powietrza oraz dyrektyw 
dotyczących substancji niebezpiecznych i 
trwałych, Konwencji OSPAR, polityki 
wspólnotowej dotyczącej chemikaliów i 
dyrektywy wspólnotowej dotyczącej 
trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Uzasadnienie

Przywrócenie brakującej części poprawki 10 z pierwszego czytania.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 13

13) Poziom wymagań dotyczących eko-
projektu powinien być zwykle ustalany na 
podstawie analizy technicznej, 
ekonomicznej i środowiskowej. 
Elastyczność metody ustalania poziomu 
wymagań może ułatwić szybką poprawę 
wyników w dziedzinie ochrony 
środowiska. Należy wciągnąć do 
konsultacji i aktywnej współpracy strony 
zainteresowane taką analizą. Ustanowienie 
obowiązkowych środków wymaga 
odpowiednich konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Konsultacje 
takie mogą uwypuklić potrzebę 
wprowadzania działań etapami lub 
środków przejściowych. Wprowadzenie 
celów pośrednich zwiększa 
przewidywalność polityki, pozwala na 
dostosowanie cyklu rozwoju produktów 
oraz usprawnia planowanie 
długoterminowe zainteresowanych stron.

13) Poziom wymagań dotyczących eko-
projektu powinien być zwykle ustalany na 
podstawie analizy technicznej, 
ekonomicznej i środowiskowej. 
Elastyczność metody ustalania poziomu 
wymagań może ułatwić szybką poprawę 
wyników w dziedzinie ochrony 
środowiska. Należy wciągnąć do 
konsultacji i aktywnej współpracy strony 
zainteresowane taką analizą. Ustanowienie 
obowiązkowych środków wymaga 
odpowiednich konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Konsultacje 
takie mogą uwypuklić potrzebę 
wprowadzania działań etapami lub 
środków przejściowych. Wprowadzenie 
celów pośrednich zwiększa 
przewidywalność polityki, pozwala na 
dostosowanie cyklu rozwoju produktów 
oraz usprawnia planowanie 
długoterminowe zainteresowanych stron. 
Przy analizowaniu wyników (szczególnie 
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podczas analizy cyklu życia) i określając 
wymagania należy bazować na danych 
międzynarodowych.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 25 z pierwszego czytania.

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 25

25) Jednym z głównych zadań 
zharmonizowanych norm powinno być 
pomaganie producentom w stosowaniu 
środków wykonawczych przyjętych w 
niniejszej dyrektywie. Takie normy 
powinny odgrywać zasadniczą rolę przy 
ustalaniu metod pomiarów i testów. W 
przypadku rodzajowych wymagań 
dotyczących eko-projektu zharmonizowane 
normy mogą zapewnić producentom 
istotne wskazówki w zakresie ustalania 
profilu ekologicznego ich produktów 
zgodnie z wymaganiami odpowiedniego 
środka wykonawczego. Normy te powinny 
jasno określać stosunek pomiędzy ich 
postanowieniami a wymaganiami, których 
dotyczą. Celem zharmonizowanych norm 
powinno być ustalenie limitów 
dotyczących aspektów środowiskowych.

25) Jednym z głównych zadań 
zharmonizowanych norm powinno być 
pomaganie producentom w stosowaniu 
środków wykonawczych przyjętych w 
niniejszej dyrektywie. Takie normy 
powinny odgrywać zasadniczą rolę przy 
ustalaniu metod pomiarów i testów. W 
przypadku rodzajowych wymagań 
dotyczących eko-projektu zharmonizowane 
normy powinny być stosowane zwłaszcza 
wówczas, gdy ustalono wskaźniki 
odniesienia. Normy te powinny jasno 
określać stosunek pomiędzy ich 
postanowieniami a wymaganiami, których 
dotyczą. Celem zharmonizowanych norm 
powinno być ustalenie limitów 
dotyczących aspektów środowiskowych.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 34 BIS (nowy)

34 bis) Mając na uwadze, że czas 
potrzebny na przeprowadzenie 
odpowiedniego procesu weryfikacji 
zgodności może być zbyt długi w stosunku 
do czasu, który normalnie upływa 
pomiędzy wprowadzeniem produktu na 
rynek a jego sprzedażą konsumentom, 
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środek wykonawczy powinien obejmować 
postanowienia pozwalające Państwom 
Członkowskim na wprowadzenie sankcji 
proporcjonalnych w stosunku do poziomu 
niezgodności produktów z wymaganiami 
prawa oraz do ilości niezgodnego PWE 
wprowadzonego na rynek wspólnotowy, 
przed zastosowaniem przez władze 
narodowe ograniczeń dotyczących jego 
wprowadzenia na rynek.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 29 z pierwszego czytania.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 36 A (nowy)

36a) Postanowienia art. 35 Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
powinny stosować się do niniejszej 
dyrektywy po jego wejściu w życie. Po 
wejściu w życie Traktatu powinny zacząć 
obowiązywać środki wykonawcze, jak to 
przewidziano, chyba że Parlament 
Europejski głosami większości swoich 
członków sprzeciwi się temu w 
wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie

Poprawka 30 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu.

Poprawka 8
ART. 2 UST. 7 BIS (nowy)

7 bis. „Niezależny organ notyfikowany”: 
stały organ złożony z ekspertów 
wyznaczonych przez władze publiczne i 
niezależny od interesów ekonomicznych, 
którego zadaniem jako osoby trzeciej jest 
prowadzenie weryfikacji danego produktu 
lub rodzaju produktów objętych środkami 
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wykonawczymi.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 37 z pierwszego czytania.

Poprawka 9
ART. 2 UST. 12

12) „cykl życia”: kolejne i połączone ze 
sobą etapy PWE, od wykorzystania 
surowców do ostatecznej eliminacji;

12) „cykl życia”: kolejne i połączone ze 
sobą etapy PWE, od wydobycia surowców
do jego ostatecznej eliminacji;

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 40 z pierwszego czytania.

Poprawka 10
ART. 2 UST. 19 BIS (nowy)

19bis) „Wzorcowanie produktów pod 
względem ich eko-projektu”: przyjęcie 
jako punktu odniesienia stanu wiedzy w 
dziedzinie eko-projektu, w danym aspekcie 
środowiskowym, w razie potrzeby z 
odwołaniem do wzorców 
międzynarodowych – zwłaszcza w zakresie 
wydajności energetycznej;

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 44 z pierwszego czytania.

Poprawka 11
ART. 6 UST. 1

1. Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, 
że dany PWE posiadający oznakowanie CE 
wymienione w art. 4 i używany zgodnie ze 

1. Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, 
że dany PWE posiadający oznakowanie CE 
wymienione w art. 4 i używany zgodnie ze 
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swoim przeznaczeniem nie spełnia 
wszystkich odpowiednich przepisów 
stosownego środka wykonawczego, 
producent lub jego autoryzowany 
przedstawiciel zostanie zobowiązany do 
spowodowania, aby produkt ten spełniał 
przepisy danego środka wykonawczego 
i/lub był zgodny z oznakowaniem CE, oraz 
do zaprzestania naruszania warunków 
narzuconych przez Państwo Członkowskie.

swoim przeznaczeniem nie spełnia 
wszystkich odpowiednich przepisów 
stosownego środka wykonawczego, 
producent lub jego autoryzowany 
przedstawiciel zostanie zobowiązany do 
spowodowania, aby produkt ten spełniał 
przepisy danego środka wykonawczego 
i/lub był zgodny z oznakowaniem CE, oraz 
do zaprzestania naruszania warunków 
narzuconych przez Państwo Członkowskie.

Właściwe władze mogą w poszczególnych 
przypadkach natychmiastowo zakazać 
sprzedaży produktu na terytorium 
Państwa Członkowskiego lub w całej Unii 
Europejskiej do czasu, gdy przywrócona 
zostanie zgodność.

Jeżeli brak zgodności utrzymuje się, 
Państwo Członkowskie podejmie decyzję o
ograniczeniu lub zakazie wprowadzenia na 
rynek i/lub wprowadzenia do użytku 
danego PWE, albo też zapewni jego 
wycofanie z rynku.

Jeżeli brak zgodności utrzymuje się, 
Państwo Członkowskie podejmie decyzję o 
ograniczeniu lub zakazie wprowadzenia na 
rynek i/lub wprowadzenia do użytku 
danego PWE, albo też zapewni jego 
wycofanie z rynku.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 50 z pierwszego czytania.

Poprawka 12
ART. 7 UST. 2

2. Procedury oceny zgodności są określone 
w środkach wykonawczych i umożliwiają 
producentom wybór pomiędzy wewnętrzną 
kontrolą projektu przewidzianą w 
załączniku VI a systemem zarządzania 
przewidzianym w załączniku V. Gdy jest 
to należycie uzasadnione i proporcjonalne 
do zagrożenia, procedurę oceny zgodności 
wybiera się spośród właściwych modułów 
opisanych w decyzji 93/465/EWG.

2. Procedury oceny zgodności są określone 
w środkach wykonawczych i umożliwiają 
producentom wybór pomiędzy wewnętrzną 
kontrolą projektu przewidzianą w 
załączniku VI a systemem zarządzania 
przewidzianym w załączniku V. Gdy jest 
to należycie uzasadnione i proporcjonalne 
do zagrożenia, procedurę oceny zgodności 
wybiera się spośród właściwych modułów 
opisanych w decyzji 93/465/EWG.

Każdy PWE, którego zgodność z 
wymaganiami określonymi w środku 
wykonawczym budzi poważne wątpliwości, 
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automatycznie zostaje przedstawiony 
niezależnemu organowi notyfikowanemu.
Niezależny organ notyfikowany powinien 
wydać swoją umotywowaną opinię w 
sposób umożliwiający dokonanie w 
wymaganym czasie oceny niezbędnych 
środków naprawczych, zależnie od 
sytuacji.

Jeżeli PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany 
przez organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z 
19 marca 2001 r., umożliwiającym 
organizacjom dobrowolny udział we 
wspólnotowym systemie zarządzania i 
kontroli środowiskowej (EMAS) 1 i jeżeli 
funkcja projektu mieści się w zakresie tej 
rejestracji, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostaje uznany za
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy.

Jeżeli PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany 
przez organizację zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z 
19 marca 2001 r., umożliwiającym 
organizacjom na dobrowolny udział we 
wspólnotowym systemie zarządzania i 
kontroli środowiskowej (EMAS) 1 i jeżeli 
funkcja projektowa mieści się w zakresie 
tej rejestracji, system zarządzania przyjęty 
przez tę organizację zostaje uznany za 
spełniający wymagania załącznika V do 
niniejszej dyrektywy.

Jeżeli PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany 
przez organizację posiadającą system 
zarządzania obejmujący funkcję projektu 
produktu i wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, taki system zarządzania 
zostaje uznany za spełniający odpowiednie 
wymagania załącznika V.

Jeżeli PWE objęty środkami 
wykonawczymi został zaprojektowany 
przez organizację posiadającą system 
zarządzania obejmujący funkcję projektu 
produktu i wdrożony zgodnie ze 
zharmonizowanymi normami, których 
numery referencyjne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, taki system zarządzania 
zostaje uznany za spełniający odpowiednie 
wymagania załącznika V.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 52 z pierwszego czytania.

Poprawka 13
ART. 11 BIS (nowy)

Artykuł 11 bis 
Środki dotyczące MSP-BMP
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1. Aby umożliwić małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz bardzo małym 
przedsiębiorstwom przestrzeganie 
przepisów niniejszej dyrektywy, Komisja 
utworzy publicznie dostępną bazę danych, 
która obejmuje uproszczone modele 
analizy cyklu życia produktów, symulacje 
pozytywnego oddziaływania na
środowisko dla każdego etapu cyklu życia 
oraz wymagania eko-projektu, które 
należy przede wszystkim barć pod uwagę, 
aby obniżyć zużycie energii i wody oraz 
poziom hałasu wytwarzanego przez te 
produkty.
2. Państwa Członkowskie zadbają – w 
szczególności poprzez wzmocnienie sieci i 
struktur pomocowych – o to, by zachęcać 
MSP-BMP do rozwijania nastawienia 
środowiskowego już na etapie 
projektowania produktu oraz do 
dostosowania się do przepisów 
europejskich.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania. Jest rzeczą ważną, aby pamiętać, że małe 
przedsiębiorstwa (poniżej 50 pracowników), a tym bardziej bardzo małe przedsiębiorstwa 
(poniżej 10 pracowników) napotykają szczególne trudności, do których zalicza się brak zasobów 
ludzkich i/lub finansowych niezbędnych do pozyskiwania informacji na temat obowiązujących 
przepisów wspólnotowych, a także do ich stosowania. Są to realia ekonomiczne i społeczne, 
których wspólne stanowisko Rady nie uwzględnia w wystarczającym stopniu. W tym nowym 
artykule proponuje się wprowadzenie konkretnych narzędzi, które pomogą MSP-BMP we 
wprowadzaniu na rynek produktów zaprojektowanych ekologicznie.

Poprawka 14
ART. 11 TER (nowy)

Artykuł 11 ter 
Informacje dla konsumentów

Producenci i dystrybutorzy zadbają o to, 
aby użytkownicy PWE odpowiadających 
wymaganiom w zakresie eko-projektu 
uzyskiwali – we właściwej formie –
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niezbędne informacje na temat:
a) oddziaływania produktu na środowisko 
na przestrzeni całego jego cyklu życia;
b) profilu ekologicznego produktu i zalet 
eko-projektu;
c) ich roli w ograniczaniu zużycia energii 
przy zrównoważonym stosowaniu 
produktu.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 57 z pierwszego czytania. Poprawka ta wprowadza nowy 
artykuł zatytułowany „informacje dla konsumentów”.

Poprawka 15
ART. 12

1. Komisja przyjmie środki wykonawcze, 
działając zgodnie z procedurą określoną w 
art. 15 ust. 2. 

1. Komisja przyjmie środki wykonawcze, 
działając zgodnie z procedurą określoną w 
art. 21 ust. 2 i stosownie do priorytetów 
środowiskowych Wspólnoty, takich jak te 
określone w decyzji nr 1600/2002/WE, w 
dyrektywie 2000/60/WE, w dyrektywie 
96/62/WE, w dyrektywie 75/442/WE, w 
Konwencji OSPAR oraz w innych 
odpowiednich aktach prawnych i 
strategiach UE dotyczących środowiska 
naturalnego, i z uwzględnieniem celu 
wyznaczonego w Protokole z Kyoto do 
Ramowej Konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC), gdy spełnione 
będą następujące kryteria:
a) w odniesieniu do wyboru PWE, który 
ma zostać objęty:
i) PWE stanowi poważną część sprzedaży i 
obrotu;
ii) PWE ma znaczące oddziaływanie na 
środowisko;
iii) PWE ma znaczny potencjał w 
zakresie udoskonalenia pod względem 
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jego oddziaływania na środowisko,
b) w odniesieniu do treści środka:
i) uwzględniony zostanie cały cykl życia 
produktu;
ii) nie nastąpi poważny wpływ na 
działanie produktu z punktu widzenia 
użytkownika;
iii) nie wystąpi poważny negatywny 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo;
iv) nie wystąpi poważny negatywny wpływ 
na konsumentów, w szczególności pod 
względem dostępności cenowej i kosztu 
cyklu życia produktu;
v) uwzględniony zostanie ewentualny 
wpływ na MSP lub specyficzne grupy 
produktów wytwarzanych głównie przez 
MSP.

2. PWE, który ma zostać objęty środkiem 
wykonawczym, będzie spełniał 
następujące kryteria:

2. Jeżeli Komisja miałaby uzasadnione 
powody, by nie przyjmować środka 
wykonawczego, takie jak istnienie 
dobrowolnego porozumienia, które 
realizuje cele polityki w sposób szybszy i 
niższym kosztem od wymagań 
obowiązkowych, a zarazem przestrzega 
kryteriów kwalifikacyjnych z załącznika 
VIIa, formalnie uzasadni swoją decyzję w 
tym zakresie przed Parlamentem 
Europejskim i Radą.

a) wielkość sprzedaży i obrotu PWE we 
Wspólnocie będzie przekraczać 200 000 
sztuk rocznie według najnowszych 
dostępnych danych liczbowych;
b) biorąc pod uwagę ilości wprowadzane 
na rynek i/lub do użytku, PWE będzie 
miał znaczące oddziaływanie na 
środowisko we Wspólnocie, jak to 
określono w priorytetach strategicznych 
Wspólnoty określonych w decyzji nr 
1600/2002/WE;
c) PWE będzie miał znaczny potencjał w 
zakresie udoskonalenia pod względem 
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jego oddziaływania na środowisko, nie 
powodując przy tym nadmiernych 
kosztów. Przy określaniu, czy spełnione 
jest to kryterium, zastosowanie mają 
następujące parametry:
- brak innego stosownego prawodawstwa 
wspólnotowego;
- niezdolność do rozwiązania danej kwestii 
poprzez działanie sił rynkowych;
- duża rozbieżność pod względem 
sprawności środowiskowej dostępnych na 
rynku PWE o równoważnych cechach 
funkcjonalnych.
3. Rozważając, czy przygotować projekt 
środka wykonawczego, Komisja weźmie 
pod uwagę wszelkie opinie wyrażone przez 
Komitet wymieniony w art. 15, a ponadto 
uwzględni:

3. Środki wykonawcze określą wymagania
eko-projektu zgodnie z załącznikiem I 
i/lub załącznikiem II.

a) priorytety środowiskowe Wspólnoty, 
takie jak te określone w decyzji 
nr 1600/2002/WE lub w Programie 
Komisji dotyczącym zmian klimatycznych 
(ECCP);

W odniesieniu do wybranych aspektów 
środowiskowych, które mają znaczne 
oddziaływanie na środowisko, 
wprowadzone zostaną specjalne 
wymagania eko-projektu.

b) odpowiednie samoregulacje, takie jak 
dobrowolne porozumienia lub inne środki 
podejmowane przez przemysł.

Środki wykonawcze mogą również 
przewidywać, że dla pewnych wskazanych 
parametrów eko-projektu wspomnianych 
w załączniku I część 1 nie są konieczne 
żadne wymagania eko-projektu.

4. Przygotowując projekt środka 
wykonawczego Komisja:

4. Środki wykonawcze będą obejmować 
informacje wymienione w załączniku VII i 
określą cele ilościowe dla poziomów 
weryfikacji przeprowadzanej przez osobę 
trzecią przed dystrybucją, a także przepisy 
dotyczące kierowanych do Komisji 
regularnych sprawozdań Państw 
Członkowskich na temat tych działań. 
Odsetek produktów do przetestowania 
będzie określany stosownie do sytuacji 
rynkowej produktów.

a) weźmie pod uwagę cykl życia PWE;



PR\551338PL.doc 17/1 PE 353.311v01-00

PL

b) przeprowadzi ocenę uwzględniającą 
wpływ na środowisko, konsumentów i 
producentów, w tym MSP, pod względem 
konkurencyjności, innowacji, dostępu do 
rynku oraz kosztów i korzyści;
c) weźmie pod uwagę istniejące narodowe 
prawodawstwo w dziedzinie ochrony 
środowiska, które Państwa Członkowskie 
uważają za stosowne;
d) przeprowadzi odpowiednie konsultacje 
z zainteresowanymi stronami;
e) przygotuje memorandum wyjaśniające 
do projektu środka wykonawczego oparte 
na ocenie wspomnianej w punkcie b);
f) wyznaczy datę/daty wejścia w życie, 
wszelkie środki lub okresy etapowe lub 
przejściowe, w szczególności przy 
uwzględnieniu ewentualnego 
oddziaływania na MSP lub na specyficzne 
grupy produktów wytwarzane głównie 
przez MSP.
5. Środki wykonawcze będą spełniać 
wszystkie następujące kryteria:

5. Środki wykonawcze będą co trzy lata 
podlegać rewizji, a w razie konieczności 
dostosowaniu do postępów technicznych.

a) nie będzie występował znaczący 
negatywny wpływ na funkcjonalność 
produktu z punktu widzenia użytkownika;
b) nie będzie występował negatywny 
wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i 
środowisko;
c) nie będzie występował znaczący 
negatywny wpływ na konsumentów, w 
szczególności pod względem dostępności 
cenowej i kosztu cyklu życia produktu;
d) nie będzie występował znaczący 
negatywny wpływ na konkurencyjność 
producentów, w tym również na rynkach 
poza Wspólnotą;
e) zasadniczo ustalenie wymagania eko-
projektu nie będzie skutkowało 
narzuceniem producentom technologii 
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podlegającej ochronie patentowej;
f) na producentów nie będą nakładane 
nadmierne ciężary administracyjne.
6. Środki wykonawcze określą wymagania 
eko-projektu zgodnie z załącznikiem I
i/lub załącznikiem II.

6. Przygotowując projekt norm, Komisja 
wykorzysta wiedzę zgromadzoną przy 
określaniu powszechnych europejskich 
oznakowań.

W odniesieniu do wybranych aspektów 
środowiskowych, które mają znaczne 
oddziaływanie na środowisko, 
wprowadzone zostaną specjalne 
wymagania eko-projektu.
Środki wykonawcze mogą również 
przewidywać, że dla pewnych wskazanych 
parametrów eko-projektu wspomnianych 
w załączniku I część 1 nie są konieczne 
żadne wymagania eko-projektu.
7. Wymagania będą formułowane w taki 
sposób, aby zapewnić władzom 
nadzorującym rynek możliwość 
weryfikacji zgodności PWE z 
wymaganiami środka wykonawczego. 
Środek wykonawczy określi, czy 
weryfikację można przeprowadzać 
bezpośrednio na PWE, czy też na 
podstawie dokumentacji technicznej.
8. Środki wykonawcze będą obejmować 
elementy wymienione w załączniku VII.
9. Odpowiednie studia i analizy 
wykorzystane przez Komisję przy 
opracowaniu środków wykonawczych 
powinny zostać udostępnione publicznie.
10. W odpowiednich sytuacjach środek 
wykonawczy określający wymagania eko-
projektu zostanie opatrzony wytycznymi, 
przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 15 
ust. 2, a dotyczącymi wyważenia 
rozmaitych aspektów środowiskowych.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 58 z pierwszego czytania.
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Poprawka 16
ART. 13 UST. 2

2. Jednakże w okresie przejściowym, w 
którym podstawowy zakres prac 
przewidzianych w ust. 1 podlega 
opracowaniu, i zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 15 ust. 2, kryteriami 
ustalonymi w art. 12 i po konsultacji z 
forum konsultacyjnym, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze zaczynając od 
produktów, które według PECC mają 
istotny potencjał w zakresie obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych w kategoriach 
stosunku kosztów do wyników.

2. Jednakże w okresie przejściowym, w 
którym podstawowy zakres prac 
przewidzianych w ustępie 1 podlega 
opracowaniu, i zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 15 ust. 2, kryteriami 
ustalonymi w art. 12 i po konsultacji z 
forum konsultacyjnym, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze zaczynając od 
produktów, które według PECC mają 
istotny potencjał w zakresie obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych w kategoriach 
stosunku kosztów do wyników, takich jak 
urządzenia grzewcze i do podgrzewania 
wody, systemy napędzane silnikami 
elektrycznymi, oświetlenie w sektorze 
mieszkaniowym i usługowym, sprzęt 
gospodarstwa domowego, sprzęt biurowy 
w sektorze mieszkaniowym i usługowym, 
urządzenia elektroniczne powszechnego 
użytku oraz systemy ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

Komisja przedstawi w tym samym okresie 
odrębny środek wykonawczy 
ograniczający straty przy stanie czuwania 
dla wszystkich tych produktów. Dla 
produktów TIC zużycie w stanie 
zatrzymania powinno być z zasady 
ograniczone do możliwego technicznie 
minimum.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 59 z pierwszego czytania.

Poprawka 17
ART. 13 A (nowy)
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Artykuł 13a
Derogacje

W odniesieniu do lokalnych problemów 
środowiskowych lub istniejącego 
prawodawstwa krajowego dotyczącego 
środowiska naturalnego, niniejsza 
dyrektywa nie ma wpływu na prawo 
Państw Członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia zgodnie z Traktatem 
bardziej rygorystycznych zasad 
dotyczących wytwarzania, importu, 
sprzedaży i konsumpcji PWE, jakie uznają 
one za niezbędne dla osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, i 
zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii, o ile takie zasady są bez 
uszczerbku dla przepisów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawce 61 z pierwszego czytania i punkcie uzasadnienia 20 ze 
wspólnego stanowiska.

Poprawka 18
ART. 13 TER (nowy)

Artykuł 13ter
Niezależny organ złożony z ekspertów

Ustanawia się niezależny organ złożony z 
ekspertów, którego zadaniem jest 
określanie wskaźników, przeprowadzanie 
niezależnych analiz i pomaganie Komisji 
przy ustalaniu wymagań eko-projektu w 
środkach wykonawczych. Może on 
stanowić cześć istniejących agend lub 
stanowić nową strukturę tak, aby 
dostępna była niezależna wiedza fachowa 
na temat wszystkich potencjalnych 
aspektów środowiskowych. Dla organu 
tego zapewnione zostaną niezbędne środki 
finansowe, które mogą w części pochodzić 
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z programu „Inteligentna energia -
Europa”.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 62 z pierwszego czytania.

Poprawka 19
ART. 14

Komisja zadba o to, aby podczas 
prowadzonych przez nią prac zapewniono 
– dla każdego środka wykonawczego –
zrównoważony udział przedstawicieli 
Państw Członkowskich oraz wszystkich 
zainteresowanych stron w odniesieniu do 
danego produktu/grupy produktów, na 
przykład sektora produkcyjnego, w tym 
MSP i sektora rzemieślniczego, związków 
zawodowych, operatorów handlowych, 
sprzedawców detalicznych, importerów, 
stowarzyszeń ochrony środowiska i 
organizacji konsumentów. Strony te 
spotykają się w ramach forum 
konsultacyjnego, którego wewnętrzny 
regulamin określa Komisja.

Komisja zadba o to, aby podczas 
prowadzonych przez nią prac zapewniono 
– dla każdego środka wykonawczego –
zrównoważony udział przedstawicieli 
Państw Członkowskich oraz wszystkich 
zainteresowanych stron w odniesieniu do 
danego produktu/grupy produktów, na 
przykład sektora produkcyjnego, w tym 
MSP i sektora rzemieślniczego, związków 
zawodowych, operatorów handlowych, 
sprzedawców detalicznych, importerów, 
stowarzyszeń ochrony środowiska i 
organizacji konsumentów. Strony te 
spotykają się w ramach forum 
konsultacyjnego, które bierze w 
szczególności udział w określaniu i 
zmianach środków wykonawczych, a także 
w ocenie środków samoregulacji oraz we 
wprowadzaniu skutecznych i 
odpowiednich mechanizmów nadzoru 
rynku. Wewnętrzny regulamin forum 
konsultacyjnego określa Komisja.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawek 63 i 24 z pierwszego czytania.

Poprawka 20
ART. 16

Państwa Członkowskie określą sankcje Państwa Członkowskie określą sankcje 
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mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych w zastosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Przewidziane w ten sposób 
sankcje powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych w zastosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Przewidziane w ten sposób 
sankcje powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające, przy 
uwzględnieniu stopnia braku zgodności 
oraz ilości produktów niezgodnych 
wprowadzonych na rynek wspólnotowy 
przed wprowadzeniem dotyczącego ich 
zakazu przez Państwa Członkowskie. 
Stosownie do praktyki krajowej, 
przychody z grzywien są w całości 
przeznaczane na finansowanie 
działalności władz kontrolnych.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 64 z pierwszego czytania.

Poprawka 21
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 3 UST. 2 PKT 1 A i 1 B (nowe) 

Aby ustalić wartości wskaźnikowe, 
przeprowadzona zostanie ocena 
wszystkich aspektów środowiskowych 
reprezentatywnego wzorca PWE w całym 
jego cyklu życia, oparta na realistycznych 
założeniach co do warunków normalnych 
i proponowanego zastosowania. Proces 
oceny i środek wykonawczy będą w 
szczególności obejmować elementy 
spośród tych określonych w części 2.
Na podstawie tej oceny Komisja i 
niezależny organ złożony z ekspertów, 
przy współpracy producentów 
dostarczających dane, określą wartości 
wskaźnikowe eko-projektu dla danego 
PWE.

Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawce 66 z pierwszego czytania.
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Poprawka 22
ZAŁĄCZNIK II WPROWADZENIE

Celem szczególnych wymagań eko-
projektu jest poprawa wybranego aspektu 
środowiskowego produktu. Mogą one 
przybierać formę wymagań dotyczących 
zmniejszenia zużycia danego zasobu, np. 
ograniczenia używania tego zasobu na 
różnych etapach cyklu życia, w 
odpowiednim zakresie (np. ograniczenia 
zużycia wody w fazie użytkowania lub 
ilości danego materiału stanowiącego cześć 
produktu lub minimalnych wymaganych 
ilości materiału podlegającego 
recyklingowi).

Celem szczególnych wymagań eko-
projektu jest poprawa wybranego aspektu 
środowiskowego produktu. Mogą one 
przybierać formę wymagań dotyczących 
zmniejszenia zużycia danego zasobu, np. 
ograniczenia używania tego zasobu na 
różnych etapach cyklu życia, w 
odpowiednim zakresie (np. ograniczenia 
zużycia wody w fazie użytkowania lub 
ilości danego materiału stanowiącego cześć 
produktu lub minimalnych wymaganych 
ilości materiału podlegającego 
recyklingowi).

Mając na uwadze pilną potrzebę środków 
w zakresie wydajności energetycznej, 
należy podjąć działania w celu 
bezpośredniego ustalenia specyficznych 
wymagań projektowych, niezależnie od 
innych aspektów środowiskowych 
podlegających ocenie.

Przygotowując środki wykonawcze 
określające specyficzne wymagania eko-
projektu stosownie do art. 12, Komisja 
wskaże – odpowiednio dla PWE objętego 
środkiem wykonawczym – właściwe 
parametry eko-projektu spośród tych 
wymienionych w załączniku I część 1 i 
określi poziomy tych wymagań zgodnie z 
procedurą wspomnianą w art. 15 ust. 2 w 
następujący sposób:

Przygotowując środki wykonawcze 
określające specyficzne wymagania eko-
projektu stosownie do art. 12, Komisja 
wskaże – odpowiednio dla PWE objętego 
środkiem wykonawczym – właściwe 
parametry eko-projektu spośród tych 
wymienionych w załączniku I część 1 i 
określi poziomy tych wymagań zgodnie z 
procedurą wspomnianą w art. 15 ust. 2 w 
następujący sposób:

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 67 z pierwszego czytania.

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIKE II UST. 1

1. Na podstawie analizy technicznej, 
środowiskowej i ekonomicznej dokonuje 

1. Na podstawie analizy technicznej, 
środowiskowej i ekonomicznej dokonuje 
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się wyboru na rynku pewnej liczby 
reprezentatywnych modeli danego PWE i 
określa się możliwości techniczne 
umożliwiające poprawę sprawności 
środowiskowej produktu, mając na uwadze 
rentowność możliwości i unikając 
jakiegokolwiek znaczącego pogorszenia w 
kategoriach sprawności działania i 
przydatności dla konsumentów.

się wyboru na rynku pewnej liczby 
reprezentatywnych modeli danego PWE i 
określa się możliwości techniczne 
umożliwiające poprawę sprawności 
środowiskowej produktu, mając na uwadze 
rentowność możliwości i unikając 
jakiegokolwiek znaczącego pogorszenia w 
kategoriach sprawności działania i 
przydatności dla konsumentów.

Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określa również – dla 
badanych cech środowiskowych –
najsprawniejsze spośród dostępnych na 
rynku produktów i technologii.

Analiza techniczna, środowiskowa i 
ekonomiczna określa również – dla 
badanych cech środowiskowych –
najsprawniejsze spośród dostępnych na 
rynku produktów i technologii.

Na podstawie tej analizy i biorąc pod 
uwagę wykonalność ekonomiczną i 
techniczną oraz możliwości w zakresie 
udoskonaleń, podejmuje się konkretne 
środki w celu zmniejszenia oddziaływania 
produktu na środowisko.

Na podstawie tej analizy i biorąc pod 
uwagę wykonalność ekonomiczną i 
techniczną oraz możliwości w zakresie 
udoskonaleń, podejmuje się konkretne 
środki w celu zmniejszenia oddziaływania 
produktu na środowisko.

Gdy chodzi o zużycie energii podczas 
funkcjonowania, poziom efektywności 
energetycznej lub zużycia energii powinien 
być ustalany tak, aby koszt cyklu życia 
modeli reprezentatywnych był jak 
najniższy dla użytkowników końcowych, 
przy uwzględnieniu konsekwencji dla 
innych cech środowiskowych. Metoda 
analizy kosztów cyklu życia opiera się na 
realnej stopie dyskontowej wynikającej z 
danych dostarczanych przez Europejski 
Bank Centralny oraz na realistycznym 
okresie życia PWE; opiera się ona na 
sumie różnic w cenie zakupu (wynikającej 
z różnych kosztów przemysłowych) oraz 
kosztów eksploatacji, które wynikają z 
różnych poziomów możliwych ulepszeń 
technicznych, dyskontowanych w całym 
okresie życia rozpatrywanych 
reprezentatywnych modeli PWE. Koszty 
eksploatacji obejmują głównie zużycie 
energii i dodatkowe nakłady powstające w 
związku ze zużywaniem innych zasobów 
(takich jak woda i detergenty).

Gdy chodzi o zużycie energii podczas 
funkcjonowania, poziom efektywności 
energetycznej lub zużycia energii powinien 
być ustalany tak, aby koszt cyklu życia 
modeli reprezentatywnych był jak 
najniższy dla użytkowników końcowych, 
przy uwzględnieniu konsekwencji dla 
innych cech środowiskowych. Metoda 
analizy kosztów cyklu życia opiera się na 
realnej stopie dyskontowej wynikającej z 
danych dostarczanych przez Europejski 
Bank Centralny oraz na realistycznym 
okresie życia PWE ; opiera się ona na 
sumie różnic w cenie zakupu (wynikającej 
z różnych kosztów przemysłowych) oraz 
kosztów eksploatacji, które wynikają z 
różnych poziomów możliwych ulepszeń 
technicznych, dyskontowanych w całym 
okresie życia rozpatrywanych 
reprezentatywnych modeli PWE. Koszty 
eksploatacji obejmują głównie zużycie 
energii i dodatkowe nakłady powstające w 
związku ze zużywaniem innych zasobów 
(takich jak woda i detergenty).
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Analiza wrażliwości obejmująca 
odpowiednie elementy (takie jak cena 
energii lub innych zasobów, koszt 
surowców lub koszt produkcji, stopy 
dyskontowe) oraz, zależnie od sytuacji, 
zewnętrzne koszty środowiskowe powinna 
zostać przeprowadzona w celu 
sprawdzenia, czy powstają znaczące 
zmiany i czy ogólne wnioski są 
przekonujące. Należy odpowiednio do jej 
wyników dostosować wymagania.

Analiza wrażliwości obejmująca 
odpowiednie elementy (takie jak cena 
energii lub innych zasobów, koszt 
surowców lub koszt produkcji, stopy 
dyskontowe) oraz, zależnie od sytuacji, 
zewnętrzne koszty środowiskowe powinna 
zostać przeprowadzona w celu 
sprawdzenia, czy powstają znaczące 
zmiany i czy ogólne wnioski są 
przekonujące. Należy odpowiednio do jej 
wyników dostosować wymagania.

W trakcie procesu ustalania minimalnych 
norm wydajności należy również wziąć 
pod uwagę wartość unikniętych emisji 
dwutlenku węgla. Wartość unikniętych 
emisji dwutlenku węgla jest określana i 
regularnie podawana przez Komisję. W 
podstawowej kalkulacji można uwzględnić 
koszty zewnętrzne emisji dwutlenku węgla.

Podobną metodologię można zastosować 
do innych zasobów takich jak woda.

Podobną metodologię można zastosować 
do innych zasobów takich jak woda.

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 67 z pierwszego czytania.

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIKE VII BIS (nowy)

Załącznik VII bis
Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla 
inicjatyw samoregulacji mieszczących się 
w kontekście niniejszej dyrektywy
1. Wymagania podstawowe
Inicjatywy samoregulacji są zgodne ze 
wszystkimi postanowieniami Traktatu (a 
zwłaszcza z zasadami rynku wewnętrznego 
i konkurencji), a także ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi Wspólnoty, w tym 
również z zasadami handlu 
wielostronnego.
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Inicjatywy samoregulacji są otwarte na 
udział operatorów z krajów trzecich, 
zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w 
fazie realizacji.
2. Wartość dodana
Inicjatywy samoregulacji przynoszą 
wartość dodaną (w stosunku do sytuacji 
bieżącej), przekładając się na poprawę 
sprawności środowiskowej danego PWE.
3. Reprezentatywność
Przedsiębiorstwa i ich związki 
uczestniczące w działaniu 
samoregulacyjnym stanowią znaczną 
większość danego sektora gospodarczego, 
przy jak najmniejszej licznie wyjątków. 
Należy dbać o przestrzeganie zasad 
konkurencji.
4. Określone i rozłożone w czasie cele
Cele wyznaczone przez zainteresowane 
strony są określone w sposób jasny i 
precyzyjny w odniesieniu do dobrze 
określonej sytuacji bazowej. Jeżeli 
inicjatywa samoregulacji jest 
długofalowa, powinna przewidywać cele 
pośrednie. Powinna istnieć możliwość 
prowadzenia kontroli przestrzegania 
celów i celów pośrednich w przystępnych 
warunkach i w sposób wiarygodny, 
poprzez zastosowanie jasnych i 
niezawodnych wskaźników. Opracowanie 
takich wskaźników ułatwiają dane 
pochodzące z badań naukowych oraz 
informacje podstawowe o charakterze 
naukowym i technicznym.
5. Udział społeczeństwa obywatelskiego
Dla zapewnienia przejrzystości, inicjatywy 
samoregulacji są upubliczniane, 
zwłaszcza przez internet oraz inne 
elektroniczne środki upowszechniania 
informacji.
Ten wymóg przejrzystości dotyczy również 
sprawozdań tymczasowych i końcowych. 
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Odbiorcy, zwłaszcza przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe zajmujące się 
ochroną środowiska oraz stowarzyszenia 
konsumentów, mają możliwość 
ustosunkowania się do każdej inicjatywy 
samoregulacji.
6. Nadzór i sprawozdania
Inicjatywy samoregulacji obejmują dobrze 
przygotowany system nadzoru, który jasno 
określa zadania przedsiębiorstw i 
niezależnych kontrolerów. Służby Komisji 
zachęca się do kontrolowania realizacji 
celów w partnerstwie ze stronami 
inicjatywy samoregulacji.
Program nadzoru i sprawozdań jest 
szczegółowy, przejrzysty i obiektywny. 
Zadaniem służb Komisji, przy wsparciu 
komitetu przewidzianego w art. 14, jest 
badanie, czy wyznaczone cele zostały 
zrealizowane.
7. Stosunek kosztów do efektów 
wprowadzenia inicjatywy samoregulacji
Koszty wprowadzenia inicjatywy 
samoregulacji, zwłaszcza w zakresie 
kontroli, nie powinny powodować 
obciążeń administracyjnych, które byłyby 
nieproporcjonalne w odniesieniu do celów 
oraz do innych istniejących instrumentów 
polityki.
8. Trwałość rozwiązań
Inicjatywy samoregulacji są zgodne z 
celami polityk niniejszej dyrektywy, a 
zwłaszcza z podejściem zintegrowanym, 
jak również z wymiarem ekonomicznym i 
społecznym zrównoważonego rozwoju. 
Należy uwzględnić interesy w zakresie 
ochrony konsumentów (zdrowie, jakość 
życia i interesy ekonomiczne).
9. Spójność bodźców
Jest mało prawdopodobne, że inicjatywy 
samoregulacji przyniosą spodziewane 
skutki, jeżeli inne czynniki i bodźce –
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presja rynkowa, system podatkowy, 
prawodawstwo krajowe – dają 
uczestnikom przeciwstawne sygnały. 
Spójność polityki pod tym względem jest 
nieodzowna i należy ją brać pod uwagę 
przy ocenie skuteczności inicjatywy.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 73 z pierwszego czytania.
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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 Poprawkas 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 Poprawkas 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 
Poprawkas (23 Poprawkas 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 (Artykuł 3), the establishment 
of a working plan (Artykuł 13), the establishment of a Consultation Forum similar to 
Parliament's Eco-Design Board (Artykuł 14) and the review clause concerning the effectiveness 
of the directive and its implementing measures, market surveillance mechanisms and any 
relevant self regulation stimulated (Artykuł 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 (Załącznik II), remains vague on the role of self 
regulation (despite the new Punkt uzasadnienia 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 Poprawkas 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'Artykuł 12. 
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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 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'Artykuł 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'Artykuł 13 bis qui est redéposé vise cet objectif. 


