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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter Direktiv Evropskega 
parlamenta in Sveta 96/57/ES in 2000/55/ES
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2003)0453)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varno 
hrano (A6-0000/2005)

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 2

(2) Izdelki, ki rabijo energijo (v 
nadaljevanju „IRE“), so veliki porabniki 
naravnih virov in energije v Skupnosti. Na 
okolje vplivajo tudi na številne druge 
načine. Pri večini skupin izdelkov, ki so na 
voljo na trgu Skupnosti, je mogoče 
zabeležiti zelo različne stopnje vplivov na 
okolje, čeprav se uporabljajo za podobne 
namene. V interesu trajnostnega razvoja bi 
bilo treba pri teh izdelkih, predvsem z 
ugotavljanjem poglavitnih virov negativnih 
okoljskih virov in izogibanjem prenašanja 

(2) Izdelki, ki rabijo energijo (v 
nadaljevanju „IRE“), so veliki porabniki 
naravnih virov in energije v Skupnosti. Na 
okolje vplivajo tudi na številne druge 
načine. Pri večini skupin izdelkov, ki so na 
voljo na trgu Skupnosti, je mogoče 
zabeležiti zelo različne stopnje vplivov na 
okolje, čeprav se uporabljajo za podobne 
namene. V interesu trajnostnega razvoja bi 
bilo treba pri teh izdelkih, predvsem z 
ugotavljanjem poglavitnih virov negativnih 
okoljskih virov in izogibanjem prenašanja 

  
1 Besedila, sprejeta dne 20.4.2004, P6_TA(2004)0302.
2 Še neobjavljeno v UL.



PR\551338SL.doc 7/27 PE 353.311v01-00

SL

onesnaževanja, spodbujati stalne izboljšave 
skupnih okoljskih vplivov, kadar te 
izboljšave ne povzročajo pretiranih 
stroškov.

onesnaževanja, spodbujati stalne izboljšave 
skupnih okoljskih vplivov.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 5 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 4 BIS (novo)

(4 bis) Odstavek 3 člena 95 Pogodbe 
poziva Komisijo, da za podlago svojih 
predlogov sprejme višjo raven varovanja 
okolja, ob upoštevanju predvsem 
celotnega novega razvoja, ki temelji na 
znanstvenih dejstvih.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 79 iz prve obravnave. Treba bi bilo označiti, da je 
doseganje višje ravni varovanja okolja brezpogojno potrebno, ne glede na pravno podlago 
člena 95.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 7

(7) Zahteve za okoljsko primerno zasnovo 
bi morale biti postavljene ob upoštevanju 
ciljev in prioritet iz Šestega okoljskega 
akcijskega programa Skupnosti, vključno z 
ustreznimi cilji tematskih strategij tega 
programa.

(7) Zahteve za okoljsko primerno zasnovo 
bi morale biti postavljene ob upoštevanju 
ciljev in prioritet Šestega okoljskega 
akcijskega programa Skupnosti, vključno s 
prihodnjimi cilji tematskih strategij 6. 
OAP, kot so Tematska strategija za 
trajnostno uporabo in upravljanje z 
naravnimi viri ter Tematske strategije za 
preprečevanje nastajanja odpadkov in 
recikliranje, političnimi priporočili 
Evropskega programa za podnebne 
spremembe (ECCP), Okvirno konvencijo 
ZN o spremembi podnebja in zavezanost 
Kjotskemu protokolu ter med drugim z 
obstoječimi cilji Okvirne direktive o 
vodah, Okvirne direktive o kakovosti 
zraka, Okvirne direktive o odpadkih in 
tistih o nevarnih in obstojnih snoveh, 
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Konvencijo OSPAR, politiko Skupnosti o 
kemikalijah in Direktivo Skupnosti o 
obstojnih organskih onesnaževalih.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi manjkajoči del predloga spremembe 10 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 13

(13) Raven zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo naj bi bila navadno določena na 
temelju tehnične, ekonomske in okoljske 
analize. Prožnost metode za ugotavljanje 
ravni zahtev lahko olajša hitro izboljšanje 
okoljske učinkovitosti. Pri tem bi se morali 
posvetovati z zainteresiranimi vpletenimi 
stranmi, ki bi aktivno sodelovale pri tej 
analizi. Predpisovanje obveznih ukrepov 
zahteva primerno posvetovanje z 
vpletenimi stranmi. Takšno posvetovanje 
lahko poudari potrebo po uvajanju po fazah 
ali po prehodnih ukrepih. Uvajanje 
vmesnih ciljev poveča predvidljivost 
politike, dopušča prilagajanje razvojnih 
ciklusov izdelkov in zainteresiranim 
olajšuje dolgoročno načrtovanje.

(13) Raven zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo naj bi bila navadno določena na 
temelju tehnične, ekonomske in okoljske 
analize. Prožnost metode za ugotavljanje 
ravni zahtev lahko olajša hitro izboljšanje 
okoljske učinkovitosti. Pri tem bi se morali 
posvetovati z zainteresiranimi vpletenimi 
stranmi, ki bi aktivno sodelovale pri tej 
analizi. Predpisovanje obveznih ukrepov 
zahteva primerno posvetovanje z 
vpletenimi stranmi. Takšno posvetovanje 
lahko poudari potrebo po uvajanju po fazah 
ali po prehodnih ukrepih. Uvajanje 
vmesnih ciljev poveča predvidljivost 
politike, dopušča prilagajanje razvojnih 
ciklusov izdelkov in zainteresiranim 
olajšuje dolgoročno načrtovanje. Nadaljuje 
se z mednarodnim preverjanjem 
rezultatov med analizo (in predvsem v 
času analize stroška življenjskega ciklusa) 
in ob določanju zahtev.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 25 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 25

(25) Ena izmed glavnih vlog 
harmoniziranih standardov bi morala biti 
pomoč proizvajalcem pri uporabi 
izvedbenih ukrepov, sprejetih na podlagi te 
direktive. Takšni standardi bi lahko bili 
odločilni pri določanju merilnih in 

(25) Ena izmed glavnih vlog 
harmoniziranih standardov bi morala biti 
pomoč proizvajalcem pri uporabi 
izvedbenih ukrepov, sprejetih na podlagi te 
direktive. Takšni standardi bi lahko bili 
odločilni pri določanju merilnih in 
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preskusnih metod. V primeru splošnih 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo bi 
lahko harmonizirani standardi znatno 
pomagali proizvajalcem pri določanju 
okoljskega profila njihovega izdelka v 
skladu z zahtevami ustreznega 
izvedbenega ukrepa. Ti standardi bi morali 
jasno opredeljevati razmerje med njihovimi 
določili in obravnavanimi zahtevami. 
Namen harmoniziranih standardov ne bi 
smel biti postavljanje omejitev za okoljske 
vidike.

preskusnih metod. V primeru splošnih 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo se 
morajo harmonizirani standardi 
uporabljati zlasti tam, kjer so bila 
postavljena merila. Ti standardi bi morali 
jasno opredeljevati razmerje med njihovimi 
določili in obravnavanimi zahtevami. 
Namen harmoniziranih standardov ne bi 
smel biti postavljanje omejitev za okoljske 
vidike.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 34 BIS (novo)

(34 bis) Ob zavedanju, da je lahko 
zahtevan rok za dobro vodenje ustreznega 
postopka za preverjanje usklajenosti glede 
na čas, ki se običajno izteče med trženjem 
izdelka in njegovo končno prodajo 
potrošniku, predolg, morajo izvršilni 
ukrepi vsebovati določila, ki omogočajo 
državam članicam predvideti sorazmerne 
kazni v zvezi z neusklajenostjo izdelkov s 
pravnimi zahtevami in s količino 
neusklajenega izdelka, ki rabi energijo, na 
trgu Skupnosti, preden nacionalni organi 
nadaljujejo z omejitvami v zvezi s trženjem 
izdelka.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 29 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 36 A (novo)

(36a) Določbe iz člena 35 Pogodbe o 
Ustavi za Evropo morajo veljati za to 
direktivo po začetku veljavnosti. Po 
začetku veljavnosti te pogodbe začne 
izvedbeni ukrep veljati, kot je predvideno, 
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razen če ga Evropski parlament v 
določenem roku z večino poslancev 
zavrne.

Obrazložitev

Sprememba predloga 30 iz prve obravnave v preoblikovani različici.

Predlog spremembe 8
ČLEN 2, ODSTAVEK 7 BIS (novo)

7 bis. „Neodvisni priglašeni organ“: stalni 
organ strokovnjakov, ki jih imenujejo 
javni organi in je neodvisen od 
gospodarskih interesov, zadolžen za 
nadaljnje preverjanje izdelka ali področja 
zadevnih izdelkov z izvršilnim ukrepom, s 
strani tretjih oseb.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 37 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 9
ČLEN 2, ODSTAVEK 12

12) „življenjski ciklus“: sosledna in med
seboj povezana obdobja IRE od uporabe
surovin do končne odstranitve;

12) „življenjski ciklus“: sosledna in med 
seboj povezana obdobja IRE od 
pridobivanja surovin do njene končne 
odstranitve;

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 40 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 10
ČLEN 2, ODSTAVEK 19 BIS (novo)

19bis) „Preverjanje izdelkov v zvezi z 
njihovo okoljsko primerno zasnovo“: 
upoštevanje stanja poznavanja, kot 
referenc, v zvezi z okoljsko primerno 
zasnovo, v zvezi z danim okoljskim 
vidikom, če je potrebno z uporabo 



PR\551338SL.doc 11/27 PE 353.311v01-00

SL

mednarodnih referenc – zlasti v primeru 
energetske učinkovitosti;

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 44 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 11
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Kadar država članica ugotovi, da IRE, ki 
nosi oznako CE iz člena 4 in se uporablja v 
skladu z njegovim namenom uporabe, ne 
izpolnjuje vseh ustreznih določb 
veljavnega izvedbenega ukrepa, je 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik zavezan zagotoviti skladnost IRE 
z določbami veljavnega izvedbenega 
ukrepa in/ali z oznako CE in prenehati s 
kršitvijo pod pogoji, ki jih določi država 
članica.

1. Kadar država članica ugotovi, da IRE, ki 
nosi oznako CE iz člena 4 in se uporablja v 
skladu z njegovim namenom uporabe, ne 
izpolnjuje vseh ustreznih določb 
veljavnega izvedbenega ukrepa, je 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik zavezan zagotoviti skladnost IRE 
z določbami veljavnega izvedbenega 
ukrepa in/ali z oznako CE in prenehati s 
kršitvijo pod pogoji, ki jih določi država 
članica.

Pristojni organ lahko v posebnih primerih 
takoj prepove prodajo izdelka na ozemlju 
države članice ali v vsej Evropski uniji, 
dokler se ponovno ne ugotovi skladnost 
tega izdelka.

Kadar se neskladnost nadaljuje, država 
članica sprejme odločitev o omejitvi ali 
prepovedi dajanja v promet in/ali v 
uporabo zadevnega IRE, ali zagotovi, da se 
ga umakne s trga.

Kadar se neskladnost nadaljuje, država 
članica sprejme odločitev o omejitvi ali 
prepovedi dajanja v promet in/ali v 
uporabo zadevnega IRE, ali zagotovi, da se 
ga umakne s trga.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 50 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 12
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 

2. Postopki ocenjevanja skladnosti se 
določijo v izvedbenih ukrepih, 
proizvajalcem pa je prepuščena izbira med 
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notranjim nadzorom zasnove, kakor je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kakor je določeno v Prilogi V. 
Če je upravičen in sorazmeren s tveganjem, 
se postopek ocenjevanja skladnosti izbere 
med ustreznimi moduli, kot je opisano v 
Sklepu 93/465/EGS.

notranjim nadzorom zasnove, kakor je 
določeno v Prilogi IV, in sistemom 
upravljanja, kakor je določeno v Prilogi V. 
Če je upravičen in sorazmeren s tveganjem, 
se postopek ocenjevanja skladnosti izbere 
med ustreznimi moduli, kot je opisano v 
Sklepu 93/465/EGS.

Vsak IRE, katerega skladnost z 
določenimi zahtevami v izvedbenih 
ukrepih zbuja resne dvome, se samodejno 
predloži neodvisnemu priglašenemu 
organu.
Neodvisni priglašeni organ ponovno 
predloži svoje mnenje na način, ki 
omogoča pravočasno ocenjevanje 
potrebnih popravnih ukrepov, če je 
potrebno.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu skupnosti za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), in je 
funkcija zasnove vključena v obseg te 
registracije, se predpostavlja, da sistem 
upravljanja te organizacije ustreza 
zahtevam iz Priloge V k tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija, registrirana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu skupnosti za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), in je 
funkcija zasnove vključena v obseg te 
registracije, se predpostavlja, da sistem 
upravljanja te organizacije ustreza 
zahtevam iz Priloge V k tej direktivi.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove 
in se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz 
Priloge V.

Če IRE, za katerega veljajo izvedbeni 
ukrepi, razvije organizacija s sistemom 
upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove 
in se izvaja v skladu s harmoniziranimi 
standardi, katerih sklicne številke so bile 
objavljene v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je ta sistem upravljanja 
v skladu z ustreznimi zahtevami iz 
Priloge V.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 52 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 13
ČLEN 11 BIS (novo)
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Člen 11 bis
Ukrepi za MSP ter zelo majhna podjetja

1. Da bi MSP ter zelo majhnim podjetjem 
omogočili uskladitev z določili te direktive, 
je Komisija oblikovala javnodostopno 
bazo podatkov, ki vključuje 
poenostavljene primere analize 
življenjskega ciklusa izdelkov, simulacije 
pozitivnega okoljskega vpliva v vsaki fazi 
življenjskega ciklusa in zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo, ki se morajo 
prednostno upoštevati, da se zmanjša 
poraba energije in vode ter obremenitev s 
hrupom zaradi teh izdelkov.
2. Države članice zagotovijo, zlasti s 
krepitvijo podpornih mrež in struktur, da 
spodbudijo MSP in zelo majhna podjetja k 
razvoju okoljskega ukrepa že v fazi 
zasnove izdelka in k prilagajanju na 
evropsko zakonodajo.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 56 iz prve obravnave. Zavedati se moramo, da se 
majhna podjetja (manj kot 50 zaposlenih) in najmanjša podjetja (manj kot 10 zaposlenih) 
soočajo s posebnimi težavami, ki imajo primanjkljaj človeških in/ali finančnih sredstev, za 
seznanjanje z veljavnimi pravili Skupnosti, torej za prilagajanje. Ekonomska in socialna 
realnost, ki jo skupno stališče Sveta ne upošteva dovolj. Novi člen predlaga uvedbo natančnih 
orodij za pomoč MSP ter zelo majhnim podjetjem, za trženje okoljsko zasnovanih izdelkov.

Predlog spremembe 14
ČLEN 11 TER (novo)

Člen 11 ter
Obveščanje potrošnikov

Proizvajalci in distributerji zagotovijo 
uporabnikom IRE v ustrezni obliki glede 
na zahteve za okoljsko zasnovo potrebne 
podatke o:
a) okoljskem vplivu izdelka v celotnem 
življenjskem ciklusu;
b) okoljskem profilu izdelka in prednostih 
okoljske zasnove;
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c) njegovi vlogi pri zmanjševanju porabe 
energije zaradi trajnostne uporabe 
izdelka.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 57 iz prve obravnave. Ta predlog spremembe
oblikuje nov člen o „obveščanju potrošnikov“.

Predlog spremembe 15
ČLEN 12

1. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
skladu s postopkom iz člena 15(2). 

1. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
skladu s postopkom iz člena 21(2) in ob 
upoštevanju okoljskih prioritet Skupnosti, 
kot so opredeljene v Sklepu št. 
1600/2002/ES, v Direktivi 2000/60/ES, 
Direktivi 96/62/ES, Direktivi 75/442/ES, v 
Konvenciji OSPAR in drugi ustrezni 
okoljski zakonodaji EU in strategijah, ter 
ob upoštevanju cilja, zastavljenega v 
Kjotskem protokolu k Okvirni konvenciji 
ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), ko 
so izpolnjena naslednja merila:
(a) v zvezi z IRE, ki jih naj pokrivajo 
izvedbeni ukrepi:
(i) IRE so pomemben del prodaje in 
trgovanja;
(ii) IRE močno vplivajo na okolje;
(iii) IRE imajo velike možnosti za 
izboljšavo svojega vpliva na okolje,
(b) v zvezi z vsebino ukrepa:
(i) se upošteva celotni življenjski ciklus 
izdelka;
(ii) ni velikega vpliva na učinkovitost 
izdelka z vidika uporabnika;
(iii) ni negativnega vpliva na zdravje in 
varnost;
(iv) ni večjega negativnega učinka na 
potrošnike zlasti v zvezi s ceno in stroški v 
življenjskem ciklusu izdelka;
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(v) se upošteva mogoč vpliv na mala in 
srednje velika podjetja („MSP“) ali na 
posebne skupine izdelkov, ki jih v glavnem 
proizvajajo mala in srednje velika 
podjetja.

2. Da za IRE velja izvedbeni ukrep, 
morajo izpolniti vsa naslednja merila:

2. Če ima Komisija upravičene razloge za 
zavrnitev sprejetja izvedbenega ukrepa, 
kot je obstoj prostovoljnega sporazuma, ki 
doseže politične cilje hitreje in lažje kot 
obvezne zahteve ter spoštuje izbirna 
merila iz Priloge VIIa, formalno utemelji 
svojo odločitev v zvezi s tem Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

(a) letni obseg prodaje in trgovanja z IRE 
v Skupnosti mora biti po najnovejših 
dosegljivih podatkih najmanj 
200.000 enot;
(b) IRE mora imeti glede na količino, 
dano v promet in/ali v uporabo, 
pomemben okoljski vpliv v Skupnosti, kot 
je opredeljeno v strateških prioritetah iz 
Sklepa št. 1600/2002/ES;
(c) IRE mora pomeniti pomembno 
možnost za izboljšavo vpliva na okolje 
brez prevelikih stroškov; Pri ugotavljanju, 
ali je to merilo izpolnjeno, se uporabljajo 
naslednji parametri:
– ni druge ustrezne zakonodaje 
Skupnosti;
– ni tržnih sil, ki bi bile zmožne reševati to 
vprašanje;
– med IRE z enako uporabnostjo, ki so na 
voljo na trgu, obstajajo velike razlike 
glede njihove okoljske učinkovitosti.
3. Komisija pri preučitvi priprave osnutka 
izvedbenega ukrepa upošteva vsa mnenja 
iz člena 15, ki jih je izrazil odbor, in jih 
nadalje upošteva:

3. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

(a) okoljske prioritete Skupnosti, na 
primer tiste, ki jih navaja Sklep 
št. 1600/2002/ES ali v Evropski program 
Komisije za podnebne spremembe 
(EPPS);

Posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki močno vplivajo na okolje.
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(b) ustrezno samoreguliranje, na primer 
prostovoljne sporazume ali druge ukrepe, 
ki jih sprejme industrija.

Izvedbeni ukrepi lahko zagotovijo tudi, da 
za nekatere parametre okoljsko primerne 
zasnove iz dela 1 Priloge I niso potrebne 
zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

4. Komisija pri pripravi osnutka 
izvedbenega ukrepa:

4. Izvedbeni ukrepi vključujejo podatke, 
naštete v Prilogi VII, in določijo ciljne 
količine naključnega preverjanja tretje 
stranke pred distribucijo in tudi določbe 
za redno poročanje držav članic Komisiji 
o teh dejavnostih. Odstotek izdelkov za 
preverjanje se določi v skladu s tržnimi 
razmerami izdelkov.

(a) upošteva življenjski ciklus izdelka;

(b) opravi oceno, v kateri se upoštevajo 
vplivi na okolje, potrošnike in 
proizvajalce, vključno z MSP, v zvezi s 
konkurenčnostjo, uvajanjem novosti, 
dostopom do trga ter stroški in koristmi;
(c) upošteva obstoječo nacionalno 
okoljsko zakonodajo, ki jo države članice 
ocenjujejo kot pomembno;
(d) opravi primerno posvetovanje z 
imetniki delnic;
(e) pripravi obrazložitveni memorandum o 
osnutku izvedbenega ukrepa na podlagi 
ocene iz točke (b);
(f) določi datum(-e) uveljavitve, morebitne 
postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja 
in pri tem posebej upošteva možne vplive 
na MSP ali na določene skupine izdelkov, 
ki jih izdelujejo predvsem MSP.
5. Izvedbeni ukrepi morajo ustrezati vsem 
naslednjim merilom:

5. Izvedbeni ukrepi se pregledujejo in, 
kjer je potrebno, prilagodijo tehničnemu 
napredku vsaka tri leta.

(a) s stališča uporabnika ne smejo imeti 
pomembnih negativnih vplivov na 
uporabnost izdelka;
(b) ne smejo imeti škodljivih zdravstvenih, 
varnostnih in okoljskih vplivov;
(c) ne smejo imeti občutnega negativnega 
vpliva na potrošnike zlasti glede cenovne 
dostopnosti in stroškov izdelka v 



PR\551338SL.doc 17/27 PE 353.311v01-00

SL

življenjskem ciklusu;
(d) ne smejo imeti občutnega negativnega 
vpliva na konkurenčnost proizvajalcev, 
tudi na trgih zunaj Skupnosti.
(e) določitev zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo proizvajalcem načeloma ne sme 
naložiti uporabe zaščitene tehnologije;
(f) proizvajalcem ne sme naložiti 
pretiranega upravniškega bremena.
6. Izvedbeni ukrepi določijo zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo v skladu s 
Prilogo I in/ali Prilogo II.

6. Pri snovanju standardov uporablja 
Komisija strokovno znanje, zbrano za 
določanje oznak na območju EU.

Posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo se uvedejo za nekatere okoljske 
vidike, ki imajo znaten vpliv na okolje.
Izvedbeni ukrepi lahko določijo, da za 
nekatere navedene parametre okoljsko 
primerne zasnove iz dela 1 Priloge I, niso 
potrebne nikakršne zahteve za okoljsko 
primerno zasnovo.
7. Zahteve se oblikujejo tako, da lahko 
organi za tržni nadzor preverijo skladnost 
IRE z zahtevami iz izvedbenega ukrepa. 
Izvedbeni ukrep določa, ali je preveritev 
mogoča neposredno na IRE ali na podlagi 
tehnične dokumentacije.
8. Izvedbeni ukrep obsega elemente, 
navedene v Prilogi VII.
9. Pomembne raziskave in analize, ki jih 
Komisija uporablja pri pripravi 
izvedbenih ukrepov, naj bodo dostopne 
javnosti.
10. Izvedbeni ukrep, ki določa zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo, po potrebi 
spremljajo smernice o usklajevanju 
različnih okoljskih vidikov, ki jih sprejme 
Komisija v skladu s členom 15(2).

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 58 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 16
ČLEN 13, ODSTAVEK 2

2. Komisija lahko v prehodnem obdobju, 
po pripravi prvega delovnega načrta iz 
odstavka 1 in v skladu s postopkom iz 
člena 15(2), merili iz člena 12 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom, 
sprejme izvedbene ukrepe, začenši s tistimi 
izdelki, za katere EPPS ugotavlja, da 
ponujajo velike možnosti za stroškovno 
učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov.

2. Komisija lahko v prehodnem obdobju, 
po pripravi prvega delovnega načrta iz 
odstavka 1 in v skladu s postopkom iz 
člena 15(2), merili iz člena 12 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom, 
sprejme izvedbene ukrepe, začenši s tistimi 
izdelki, za katere EPPS ugotavlja, da 
ponujajo velike možnosti za stroškovno 
učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, kot so oprema za ogrevanje in 
proizvodnjo tople vode, sistemi na 
električni motor, razsvetljava 
stanovanjskega in terciarnega sektorja, 
gospodinjski aparati, pisarniška oprema v 
stanovanjskem in terciarnem sektorju, 
elektronske naprave za široko uporabo in 
sistemi ogrevanja, prezračevanja in 
klimatizacije.
V istem obdobju predstavi Komisija 
poseben izvedbeni ukrep, ki znižuje izgube 
s sistemom spremljanja vseh izdelkov. 
Poraba izdelkov informacijske tehnologije 
in komunikacij v izklopljenem stanju se 
mora na splošno zmanjšati na tehnično 
najmanjšo mogočo stopnjo.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 59 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 17
Člen 13 A (novo)

Člen 13a
Odstopanja

V zvezi z odzivi na lokalne okoljske težave 
ali obstoječo nacionalno okoljsko 
zakonodajo ta direktiva ne posega v 
pravico držav članic, da v skladu s 
Pogodbo ohrani ali uvede bolj stroga 
pravila v zvezi s proizvodnjo, uvozom, 
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prodajo in uporabo izdelkov, ki porabljajo 
energijo, za katere menijo, da je to 
potrebno za dosego visoke ravni varovanja 
okolja in javnega zdravja ter varne dobave 
energije, če takšna pravila ne posegajo v 
pravila, določena v tej direktivi.

Obrazložitev

Temelji na predlogu spremembe 61 iz prve obravnave in uvodni izjavi 20 skupnega stališča.

Predlog spremembe 18
ČLEN 13 TER (novo)

Člen 13ter
Neodvisni organ strokovnjakov

Ustanovi se neodvisni organ 
strokovnjakov, da se določijo reference in 
nadaljujejo z neodvisne analize ter za 
pomoč Komisiji pri vzpostavljanju zahtev 
za okoljsko zasnovo v izvedbenih ukrepih. 
Lahko je del že obstoječih služb ali 
sestavlja novo strukturo, da je neodvisno 
strokovno znanje na voljo v vseh mogočih 
okoljskih vidikih. Ta organ ima potrebna 
finančna sredstva, ki lahko deloma 
izhajajo iz programa „Inteligentna 
energija – Evropa“.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 62 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 19
ČLEN 14

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim 
ukrepom upošteva ravnovesje med 
predstavniki držav članic in vseh 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen 
izdelek/skupina izdelkov, na primer 
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industrija, vključno z MSP, obrtjo, 
sindikati, trgovci na debelo in drobno, 
uvozniki, okoljevarstvene skupine in 
organizacije potrošnikov. Te strani se 
sestajajo v Posvetovalnem forumu, 
katerega poslovnik določa Komisija.

industrija, vključno z MSP, obrtjo, 
sindikati, trgovci na debelo in drobno, 
uvozniki, okoljevarstvene skupine in 
organizacije potrošnikov. Te strani se 
sestajajo v Posvetovalnem forumu, ki 
prispeva zlasti k določanju in preverjanju 
izvedbenih ukrepov in tudi ocenjevanju 
samourejevalnih ukrepov ter 
vzpostavljanju učinkovitih in ustreznih 
mehanizmov nadzora trga. Poslovnik 
Posvetovalnega foruma določi Komisija.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predloga sprememb 63 in 24 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 20
ČLEN 16

Države članice določijo kazni za kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi 
te direktive. Kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo kazni za kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi 
te direktive. Kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne, ob upoštevanju 
stopnje pomanjkanja usklajenosti in 
količine neusklajenih izdelkov na trgu 
Skupnosti, še preden so jih države članice 
prepovedale. V skladu z nacionalno 
prakso je prihodek od kazni v celoti 
namenjen za financiranje dejavnosti 
organov nadzora.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 64 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 21
PRILOGA I, DEL 3, ODSTAVEK 2, PODODSTAVKA 1 A in 1 B (novo) 

Da se naredi primerjalna analiza, se 
zahteva na podlagi realnih predpostavk o 
normalnih pogojih uporabe in za njene 
namene izdelava ocene vseh okoljskih 
vidikov reprezentančnega IRE za celoten 
življenjski ciklus. Postopek ocenjevanja in 
izvedbeni ukrep zlasti vključujeta tiste 
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elemente, opredeljene v delu 2.
Na podlagi te ocene bosta Komisija in 
neodvisni organ strokovnjakov v 
sodelovanju s proizvajalci, ki priskrbijo 
podatke, vzpostavila merila uspešnosti 
okoljsko primerne zasnove za zadevne 
IRE.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 66 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 22
PRILOGA II, UVOD

Namen posebnih zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo je izboljšanje 
določenega okoljskega vidika izdelka. To 
so lahko, po potrebi, zahteve po zmanjšani 
rabi danega vira, na primer omejitve 
porabe vira v različnih obdobjih 
življenjskega ciklusa IRE (na primer 
omejitve porabe vode v obdobju uporabe 
ali količine danega materiala, vgrajenega v 
izdelek, ali zahteve za najmanjše količine 
recikliranega materiala).

Namen posebnih zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo je izboljšanje 
določenega okoljskega vidika izdelka. To 
so lahko, po potrebi, zahteve po zmanjšani 
rabi danega vira, na primer omejitve 
porabe vira v različnih obdobjih 
življenjskega ciklusa IRE (na primer 
omejitve porabe vode v obdobju uporabe 
ali količine danega materiala, vgrajenega v 
izdelek, ali zahteve za najmanjše količine 
recikliranega materiala).

Glede na to, da so ukrepi za učinkovito 
rabo energije nujni, je treba vzpostaviti 
posebne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo, neodvisno od drugih okoljskih 
vidikov, ki se ocenjujejo.

Komisija pri pripravi ukrepov, ki v skladu 
s členom 12 določajo posebne zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo, glede na IRE, 
za katerega velja izvedbeni ukrep, ugotovi 
ustrezne parametre za okoljsko primerno 
zasnovo med parametri, navedenimi v delu 
1 Priloge I, in določi stopnje teh zahtev v 
skladu s postopkom iz člena 15(2), kakor 
sledi:

Komisija pri pripravi ukrepov, ki v skladu 
s členom 12 določajo posebne zahteve za 
okoljsko primerno zasnovo, glede na IRE, 
za katerega velja izvedbeni ukrep, ugotovi 
ustrezne parametre za okoljsko primerno 
zasnovo med parametri, navedenimi v delu 
1 Priloge I, in določi stopnje teh zahtev v 
skladu s postopkom iz člena 15(2), kakor 
sledi:

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 67 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 23
PRILOGA II, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovi tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

1. Na podlagi tehnične, okoljske in 
ekonomske analize se na trgu izbere več 
reprezentativnih modelov obravnavanega 
IRE in ugotovi tehnične možnosti za 
izboljšanje njegove okoljske učinkovitosti, 
upoštevajoč ekonomsko upravičenost 
posameznih možnosti in izogibajoč se 
pomembnemu zmanjšanju zmogljivosti ali 
uporabnosti za potrošnike.

Na podlagi tehnične, ekonomske in 
okoljske analize se med izdelki in 
tehnologijami, razpoložljivimi na trgu, tudi 
ugotovijo tisti z najboljšimi učinki 
obravnavanih okoljskih vidikov.

Na podlagi tehnične, ekonomske in 
okoljske analize se med izdelki in 
tehnologijami, razpoložljivimi na trgu, tudi 
ugotovijo tisti z najboljšimi učinki 
obravnavanih okoljskih vidikov.

Na podlagi te analize in ob upoštevanju 
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka.

Na podlagi te analize in ob upoštevanju 
ekonomske in tehnične izvedljivosti ter 
možnosti za izboljšave se sprejmejo 
konkretni ukrepi za zmanjšanje okoljskega 
vpliva izdelka.

Pri porabi energije med uporabo se določi 
stopnja energetske učinkovitosti ali porabe 
energije tako, da so stroški končnih 
uporabnikov v življenjskem ciklusu 
reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna 
stopnja na podlagi podatkov Evropske 
centralne banke in realne življenjske dobe 
IRE, ki porablja energijo; temelji na vsoti 
variacij nabavne cene (ki izvirajo iz 
variacij proizvodnih stroškov) in 
obratovalnih stroškov, ki so posledica 
različnih obsegov možnosti za tehnične 
izboljšave, dikontirane skozi življenjsko 
dobo obravnavanih reprezentativnih 
modelov IRE. Obratovalni stroški 
pokrivajo predvsem porabo energije in 
dodatne stroške za druge vire (na primer 
vodo in pralna sredstva).

Pri porabi energije med uporabo se določi 
stopnja energetske učinkovitosti ali porabe 
energije tako, da so stroški končnih 
uporabnikov v življenjskem ciklusu 
reprezentančnih IRE minimalni, ob 
upoštevanju vplivov na druge okoljske 
vidike. Pri oceni stroškov v življenjskem 
ciklusu se uporablja realna diskontna 
stopnja na podlagi podatkov Evropske 
centralne banke in realne življenjske dobe 
IRE, ki porablja energijo; temelji na vsoti 
variacij nabavne cene (ki izvirajo iz 
variacij proizvodnih stroškov) in 
obratovalnih stroškov, ki so posledica 
različnih obsegov možnosti za tehnične 
izboljšave, dikontirane skozi življenjsko 
dobo obravnavanih reprezentativnih 
modelov IRE. Obratovalni stroški 
pokrivajo predvsem porabo energije in 
dodatne stroške za druge vire (na primer 
vodo in pralna sredstva).

Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne Izvede se analiza občutljivosti za ustrezne 
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dejavnike (na primer cena energije ali 
druga dva vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po 
potrebi vključijo eksterni stroški okolja, da 
bi preverili, ali nastanejo večje spremembe 
in ali so skupne sklepne ugotovitve 
zanesljive. Zahteva se primerno prilagodi.

dejavnike (na primer cena energije ali 
druga dva vira, strošek surovine ali 
proizvodnje, diskontne stopnje) in po 
potrebi vključijo eksterni stroški okolja, da 
bi preverili, ali nastanejo večje spremembe 
in ali so skupne sklepne ugotovitve 
zanesljive. Zahteva se primerno prilagodi.

Med postopkom ugotavljanja najmanjših 
zahtev učinkovitosti se mora prav tako 
upoštevati tudi vrednost preprečenih 
emisij ogljikovega dioksida. Vrednost 
preprečenih emisij ogljikovega dioksida 
določi in redno posodablja Komisija. 
Eksterni stroški emisij ogljikovega 
dioksida so lahko vključeni v temeljni 
izračun.

Podobno metodologijo bi lahko uporabili 
za druge vire, na primer za vodo.

Podobno metodologijo bi lahko uporabili 
za druge vire, na primer za vodo.

Obrazložitev

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe 67 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 24
PRILOGA VII BIS (novo)

Priloga VII bis
Merila najmanjše upravičenosti za 
samourejevalne pobude, ki sodijo v smisel 
te direktive
1. Temeljne zahteve
Samourejevalne pobude so v skladu z 
vsemi določili pogodbe (zlasti s pravili 
notranjega trga in konkurence) in tudi z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s pravili večstranskega 
trgovanja.
Samourejevalne pobude so odprte za 
sodelovanje operaterjev iz tretjih držav, v 
času pripravljalnega obdobja in tudi v 
obdobju izvrševanja.
2. Dodatna vrednost
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Samourejevalne pobude povzročajo 
dodatno vrednost (glede na sedanje 
stanje), ki se kaže z izboljšanjem okoljske 
učinkovitosti zadevnega IRE.
3. Zastopanje
Podjetja in njihova združenja, ki 
sodelujejo pri dejavnosti samourejanja, so 
velika večina zadevnega ekonomskega 
sektorja, z najmanj mogočimi izjemami. 
Treba je paziti na spoštovanje pravil 
konkurence.
4. Določanje in porazdelitev ciljev
Cilji, ki so jih določile zadevne strani, so 
oblikovani jasno in natančno, na dobro 
določeni podlagi. Če sodi samourejevalna 
pobuda med dolgoročne cilje, so 
predvideni vmesni cilji. Nadzor 
spoštovanja ciljev in vmesnih ciljev se 
mora omogočiti v pristopnih pogojih in na 
primeren način, z uporabo jasnih in 
zanesljivih kazalcev. Podatki iz raziskave 
ter temeljni znanstveni in tehnični podatki 
omogočajo vzpostavljanje teh kazalcev.
5. Sodelovanje civilne družbe
Za zagotavljanje preglednosti se 
samourejevalne pobude objavijo, zlasti 
prek svetovnega spleta in drugih 
elektronskih načinov razširjanja 
podatkov.
Ta preglednost se uporablja tudi pri 
vmesnih in končnih poročilih. 
Zainteresirane strani, zlasti podjetja, 
nevladne organizacije za varovanje okolja 
in združenja potrošnikov, imajo možnost 
zavzeti stališče o vsaki samourejevalni 
pobudi.
6. Nadzor in poročila
Samourejevalne pobude vsebujejo sistem 
dobro zasnovanega nadzora, ki jasno 
določa odgovornosti podjetij in neodvisnih 
revizorjev. Službe Komisije so pozvane k 
nadzoru uresničevanja ciljev v 
partnerstvu s stranmi s samourejevalno 
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pobudo.
Program nadzora in poročil je natančen, 
pregleden in nepristranski. Službe 
Komisije morajo s pomočjo odbora iz 
člena 14 pregledati, ali so bili spodnji cilji 
uresničeni.
7. Razmerje med stroški in učinkovitostjo 
upravljanja samourejevalne pobude
Stroški upravljanja samourejevalne 
pobude, zlasti v zvezi z nadzorom, ne 
smejo doseči nesorazmernega upravnega 
stroška glede na cilje in druge obstoječe 
politične inštrumente.
8. Trajanje
Samourejevalne pobude so v skladu s 
političnimi cilji te direktive, zlasti s 
celostnim pristopom ter tudi z 
ekonomskimi in socialnimi razsežnostmi 
trajnostnega razvoja. Interesi glede zaščite 
potrošnikov (zdravja, kakovosti življenja 
in gospodarskih interesov) se upoštevajo.
9. Združljivost spodbud
Samourejevalne pobude niso ravno 
sposobne uresničiti pričakovane rezultate, 
če drugi dejavniki in ukrepi spodbude –
pritisk trga, obdavčenje, nacionalna 
zakonodaja – pošiljajo sodelujočim 
nasprotne znake. Politična usklajenost je 
zato nujno potrebna in se mora upoštevati 
ob ocenjevanju učinkovitosti pobude.

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 73 iz prve obravnave.
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OBRAZLOŽITEV

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

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

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

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

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

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

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

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

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


