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PR_COD_Recastingam

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

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

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

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
raamistiku kehtestamist energiakasutamisega seotud toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks (uuesti sõnastamine)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0151);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0277/2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 
9. oktoobri 2008. aasta kirja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning 
muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV,

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV,
mis käsitleb raamistiku kehtestamist 
energiakasutamisega seotud toodete 

ökodisaini nõuete sätestamiseks

mis käsitleb raamistiku kehtestamist 
toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks

Kogu ettepaneku ulatuses ja pealkirjast 
alates asendatakse sõnad 
„energiakasutamisega seotud toode 
(tooted)” sõnaga „toode (tooted)”.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisala piiratud laiendamine üksnes energiakasutamisega seotud toodetele 
ei võimalda ära kasutada toodete keskkonnamõju kuluefektiivse parandamise täit potentsiaali, 
kuna lisataks ainult üksikud uued tooterühmad. Lisaks on direktiivil niikuinii toodete valikuks 
omad kriteeriumid, mis pannakse lõplikult paika rakendusmeetmetega, sealhulgas 
mõjuhinnangutega jne. Seetõttu ei ole suhteliselt omavolilise eelhinnangu lisamine 
põhjendatud. Direktiivi kohaldamisala laiendamine energiakasutamisega seotud toodetest 
kaugemale annaks rohkem paindlikkust tähtsusjärjekorra koostamisel toodetest, mis 
avaldavad keskkonnale märkimisväärset mõju ja mille keskkonnasõbralikumaks muutmisel on 
suur potentsiaal.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriikide erinevad 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 

(2) Liikmesriikide erinevad toodete 
ökodisainiga (keskkonnasäästliku 
kavandamisega) seotud õigusaktid ja 
haldusmeetmed võivad tekitada 
kaubandustõkkeid, moonutada ühenduses 
konkurentsi ja seega vahetult häirida 
siseturu toimimist. Siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamine on ainuke vahend 
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ühtlustamine on ainuke vahend 
kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala 
laiendamisega kõikidele 
energiatarbimisega seotud toodetele 
tagatakse, kõikide oluliste
energiakasutamisega seotud toodete
ökodisaini nõuete ühtlustamine ühenduse 
tasandil. 

kaubandustõkete ja kõlvatu konkurentsi 
tekkimise vältimiseks. Kohaldamisala 
laiendamisega kõikidele toodetele 
tagatakse, et ökodisaini nõudeid kõikidele 
toodetele, mis avaldavad keskkonnale 
märkimisväärset mõju ja mille 
keskkonnamõju parandamisel on suur 
potentsiaal, saab ühtlustada ühenduse 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus seoses kohaldamisala laiendamisega kõikidele toodetele kooskõlas 
muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriik, kes peab 
keskkonnakaitsega seotud oluliste 
vajaduste tõttu vajalikuks säilitada 
siseriiklikke sätteid või kohaldatava 
rakendusmeetme võtmise järel ainuomaselt 
selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu 
kehtestada keskkonnakaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke sätteid, võib seda teha, 
järgides EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimusi, mis 
näevad ette eelneva teatamise komisjonile 
ja kinnitamise komisjoni poolt.

(10) Liikmesriik, kes peab 
keskkonnakaitsega seotud oluliste 
vajaduste tõttu vajalikuks säilitada 
siseriiklikke sätteid või kohaldatava 
rakendusmeetme võtmise järel ainuomaselt 
selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu 
kehtestada keskkonnakaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke sätteid, võib seda teha, 
järgides EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimusi, mis 
näevad ette eelneva teatamise komisjonile 
ja kinnitamise komisjoni poolt, tingimusel 
et ükski selline siseriiklik säte ei kahjusta 
siseturu toimimist.

Or. en

Selgitus

Siseriiklike sätete säilitamise või uute kehtestamisega ei tohi häirida siseturu toimimist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtjates keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist. 
Seda saaks lihtsustada, tehes nimetatud 
toodete säästualase teabe ulatuslikult 
kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks.

(21) Käesolev direktiiv peaks soodustama 
ka väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtjates (VKEdes) keskkonnasäästliku 
kavandamise kontseptsiooni arvestamist. 
Seda saaks lihtsustada, tehes nimetatud 
toodete säästualase teabe ulatuslikult 
kättesaadavaks ja lihtsalt ligipääsetavaks. 
Lisaks peaks komisjon tagama piisava 
rahalise toetuse Euroopa VKEde 
esindusorganisatsioonidele, et kindlustada 
VKEde ja väga väikeste ettevõtjate 
tulemuslik osalemine artiklis 18 viidatud 
nõuandefoorumil.

Or. en

Selgitus

VKEdel ja väga väikestel ettevõtjatel ei ole üldiselt aega, rahalisi vahendeid ja keelteoskust, 
et anda otsene panus nõuandefoorumi töösse. Seetõttu tuleks nende esindamine usaldada 
Euroopa VKEde esindusorganisatsioonidele, mida komisjon peaks kõnealuse ülesande 
täitmiseks rahaliselt toetama.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Komisjon peaks direktiivi toimimise 
ja tõhususe direktiivi kohaldamisest 
saadud kogemuste põhjal üle vaatama ning 
hindama, kas selle kohaldamisala 
laiendamine ka muudele kui 
energiakasutamisega seotud toodetele on 
asjakohane. Läbivaatamise käigus peaks 
komisjon konsulteerima liikmesriikide 
esindajate ja asjaomaste huvirühmadega.

(38) Komisjon peaks direktiivi 
kohaldamisest saadud kogemuste põhjal 
üle vaatama käesoleva direktiivi ja selle 
rakendusmeetmete, samuti 
rakendusmeetmete ettevalmistamist 
toetavate meetodite tõhususe.
Läbivaatamise käigus peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikide esindajate ja 
asjaomaste huvirühmadega.

Or. en
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Selgitus

Kohaldamisala laiendamine kõikidele toodetele toob kaasa energiatõhususe kõrval teiste 
keskkonnaparameetrite põhjalikuma arvestamise. Seetõttu on vajalik rakendusmeetmete 
ettevalmistamist toetavate meetodite läbivaatamine. Mitmeid kriteeriume kasutav meetod on 
samuti kooskõlas säästva tarbimise, tootmise ja tööstuspoliitika tegevuskavas propageeritava 
olelusringipõhise lähenemisega. Põhjendus on kooskõlas artikli 21 läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. energiakasutamisega seotud toode 
(edaspidi „toode”) — mis tahes kaup, 
millel on selle kasutamisajal mõju 
energiatarbimisele, mis viiakse turule 
ja/või võetakse kasutusele Euroopa Liidus,
või osa, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi rakendusalasse kuuluvasse 
energiakasutamisega seotud tootesse 
paigaldamiseks, ning mis on lõpptarbija 
jaoks turuleviidud ja/või kasutusele 
võetud üksikosana, mille keskkonnatoimet 
saab eraldi kontrollida;

1. „toode” — mis tahes kaup, mis viiakse 
turule ja/või võetakse kasutusele Euroopa 
Liidus ning mille keskkonnatoimet saab 
eraldi kontrollida;

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus seoses kohaldamisala laiendamisega kõikidele toodetele kooskõlas 
muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, hiljemalt 6. juuliks 
2007 tööplaani, mis tuleb teha üldsusele 

1. Kooskõlas artiklis 15 sätestatud 
kriteeriumidega koostab komisjon, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
nõuandefoorumiga, tööplaani, mis tuleb 
teha üldsusele kättesaadavaks.
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kättesaadavaks.

Tööplaan sisaldab järgneva kolme aasta 
jaoks tooterühmade mittetäieliku loetelu, 
mida käsitletakse rakendusmeetmete 
kehtestamisel esmatähtsatena.

Tööplaan sisaldab järgneva kolme aasta 
jaoks tooterühmade mittetäieliku loetelu, 
mida käsitletakse rakendusmeetmete 
kehtestamisel esmatähtsatena.

Komisjon muudab tööplaani regulaarselt 
pärast konsulteerimist nõuandefoorumiga.

Komisjon muudab tööplaani regulaarselt 
(ja vähemalt iga kolme aasta järel) pärast 
konsulteerimist nõuandefoorumiga.

Or. en

Selgitus

Esimeses lauses sisalduv kuupäev on aegunud ja tuleks seetõttu välja jätta. Siiski selleks, et 
millelegi viidata, soovitatakse komisjonile uue tööplaani koostamist vähemalt kolmeaastase 
intervalli tagant, eesmärgiga kindlustada pidev parendamine ja planeerimiskindlus tööstuse 
jaoks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi direktiivi kohaldamisala laiendamise 
asjakohasuse energiat mittekasutavatele 
toodetele, direktiivi rakendusmeetmete 
tõhususe, samuti rakendusmeetmete läve, 
turu järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

Hiljemalt aastaks 2012 vaatab komisjon 
läbi käesoleva direktiivi ja selle 
rakendusmeetmete, samuti 
rakendusmeetmete ettevalmistamist 
toetavate meetodite tõhususe selles osas, 
kas need hõlmavad nõuetekohaselt 
toodete keskkonnamõju kogu nende 
olelusringi jooksul, samuti 
rakendusmeetmete läve, turu 
järelevalvemehhanismide ja võimalike 
käivitatud asjakohaste 
eneseregulatsioonimeetmete tõhususe, olles 
konsulteerinud artiklis 18 nimetatud 
aruandefoorumiga, ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – kui see on 
asjakohane – ettepanekud direktiivi 
muutmiseks.

Or. en
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Selgitus

Kohaldamisala laiendamine kõikidele toodetele toob kaasa energiatõhususe kõrval teiste 
keskkonnaparameetrite põhjalikuma arvestamise. Seetõttu on vajalik rakendusmeetmete 
ettevalmistamist toetavate meetodite läbivaatamine, et käsitleda mitte üksnes energiatõhususe 
parameetreid, vaid kogu toote olelusringi. Mitmeid kriteeriume kasutav meetod on samuti 
kooskõlas säästva tarbimise, tootmise ja tööstuspoliitika tegevuskavas propageeritava 
olelusringipõhise lähenemisega.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

KOM(2008)0151 – 2008/0151(COD)

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 6.september 2008

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
raamistiku kehtestamist energiakasutamisega seotud toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks (uuesti sõnastamine)
KOM(2008)0399 lõplik, 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 24. 
juulil 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Vaadates koosolekul1 läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiiv 
2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, märkis töörühm ühisel 
kokkuleppel, et artiklis 20 sõna „karistused” asendamine sõnaga „eeskirjad” ning viimase 
lause lisamine (mille sõnastus on järgmine: „Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt artikli 23 lõikes 1 määratud kuupäevaks ja annavad viivitamata teada 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.”) oleks tulnud märkida halli taustaga, mida üldiselt 
kasutatakse seoses sisuliste muudatustega.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning 
nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide 

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelne versioon ning töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
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SELETUSKIRI

Meie praegustel tarbimisharjumustel ja tootmismeetoditel on märkimisväärne mõju 
keskkonnale, sealhulgas kasvuhoonegaasid, reostus ja loodusvarade ammendumine. 
Euroopas valitsevate tarbimisharjumuste ja tootmismeetodite säästlikumaks muutmiseks on 
võimalik palju ära teha, ilma et see tekitaks ettevõtjatele või majapidamistele täiendavaid 
kulusid, vaid oleks neile ehk isegi kasulik. (Tsitaat komisjonilt komisjoni koostatud säästva 
tarbimise, tootmise ja tööstuspoliitika tegevuskava kohta, kus käsitletakse muu hulgas ka 
ökodisaini nõudeid suuremale hulgale toodetele.)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta raamdirektiiviga 2005/32/EÜ (edaspidi 
„ökodisaini direktiiv”) kehtestatakse raamistik energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks. Ökodisaini direktiivi kavandatava uuesti sõnastamise eesmärk on 
inkorporeerida muutev direktiiv 2008/28/EÜ1 ja laiendada direktiivi kohaldamisala, et 
ühenduse ökodisaini nõuded saaks kehtestada ka kõigi energiakasutamisega seotud toodete 
suhtes. Selliste ökodisaini nõuete näol on tegemist siduvate sätetega, mis on kehtestatud 
rakendusmeetmetega ja mille eesmärk on tagada, et tooted ei avaldaks keskkonnale 
kahjulikku mõju. 

Uuesti sõnastamine

Raportöör avaldab kõigepealt kahetsust, et komisjon teeb ettepaneku tähtsat ökodisaini 
direktiivi üksnes väga vähesel määral uuesti sõnastada, eriti kuna direktiivi ei tundu tehtavat 
ühtegi sisulist muudatust, mis võiks nõuda uuesti sõnastamist.

Kohaldamisala

Oma uuesti sõnastamise ettepanekus soovitab komisjon üksnes laiendada direktiivi 
kohaldamisala „energiakasutamisega seotud toodetele”, mis on määratletud kui „mis tahes 
kaup, millel on selle kasutamisajal mõju energiatarbimisele”, ja võtab endale kohustuse 2012. 
aastal vaadata läbi asjaolu, kas direktiivi kohaldamisala oleks tarvis täiendavalt laiendada. 
Raportöör aga soovitab direktiivi kohaldamisala koheselt laiendada kõikidele toodetele, välja 
arvatud inimeste või kaupade transpordiks kasutatavatele transpordivahenditele, et 
võimaldada suuremat paindlikkust selliste tulevaste keskkonnaprobleemide ja prioriteetidega 
kohanemisel nagu loodusvarade säästev kasutamine. Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt on 
seda võimalust peetud parimaks lahenduseks, samal ajal kui komisjoni ettepanekus esitatud 
võimalust ei ole isegi mitte hinnatud! 
Ökodisaini üldine eesmärk on parandada toodete keskkonnatoimet võimalikult madalate 
kulude kaudu olelusringi jooksul. Oletatakse, et enamik tooteid saavad paremini toimida, olles 
samal ajal väiksema keskkonnamõjuga või tarbijatele üksnes veidi kõrgemate kuludega. 
Direktiivi kohaldamisala piiratud laiendamine üksnes energiakasutamisega seotud toodetele ei 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/28/EÜ, millega komisjoni 
rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate 
toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning direktiive 96/57/EÜ ja 
2000/55/EÜ (ELT L 81, 20.3.2008, lk 48).
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võimalda ära kasutada toodete keskkonnamõju kuluefektiivse parandamise täit potentsiaali, 
kuna lisataks ainult üksikud uued tooterühmad. 
Seetõttu on määrava tähtsusega asjaolu, et ökodisaini käsitlev ELi õigusraamistik võimaldaks 
süstemaatiliselt integreerida keskkonna seisukohast asjakohaseid aspekte kõikide selliste 
toodete kujundamise etappi, mida on võimalik paremaks muuta.

Ökodisaini direktiivi kohaldamisala laiendamine ei takista käimasolevat rakendamisprotsessi, 
kuna kõnealune direktiiv on raamdirektiiv ja selle kohaldamisala muutmine ei avaldaks otsest 
mõju tootevalikule. Siiski jääb komisjoni otsustada kontrolliga regulatiivmenetluse raames, 
milliseid tooteid rakendusmeetmetega käsitleda ja kuidas neid tähtsusjärjekorda seada. 
Suhteliselt omavolilise eelhinnangu (näiteks kohaldamisala laiendamine üksnes 
energiakasutamisega seotud toodetele) lisamine ei ole põhjendatud.

Direktiivi kohaldamisala laiendamine energiakasutamisega seotud toodetest kaugemale 
annaks rohkem paindlikkust tähtsusjärjekorra koostamisel toodetest, mis avaldavad 
keskkonnale märkimisväärset mõju ja mille keskkonnasõbralikumaks muutmisel on suur 
potentsiaal. See võimaldaks kehtestada minimaalsed keskkonnanõuded laiemale hulgale 
toodetele, parandades seeläbi toodete keskkonnatoimet ja pakkudes tarbijatele laiemat valikut 
säästlikke tooteid.

Ajal, mil loodusvarad kahanevad, ei ole keskkonnasõbralikest ja energiatõhusatest toodetest 
kasu mitte üksnes tarbijatele ja keskkonnale, vaid need on üha rohkem ka Euroopa ettevõtjate 
edukuse ja konkurentsivõime määrajateks.

Läbivaatamine

Arvestades raportööri soovitust laiendada direktiivi kohaldamisala koheselt kõikidele 
toodetele, muutub kohaldamisala täiendava laiendamise hindamine ebavajalikuks. Samal ajal 
on endiselt tarvis läbi vaadata kõnealuse direktiivi kõik mehhanismid. Lisaks tuleks 
kontrollida rakendusmeetmete ettevalmistavate uuringute metoodikat. Kohaldamisala 
laiendamine kõikidele toodetele toob kaasa energiatõhususe kõrval teiste 
keskkonnaparameetrite põhjalikuma arvestamise. Seetõttu on vajalik läbi vaadata 
rakendusmeetmete ettevalmistamise metoodika, et käsitleda toote kogu olelusringi, mis on 
ühtlasi kooskõlas säästva tarbimise, tootmise ja tööstuspoliitika tegevuskavas propageeritava 
olelusringipõhise lähenemisega.


