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PR_COD_Recastingam

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

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

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

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
(uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0399),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0277/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti osoittaman 9. lokakuuta 2008 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 

puitteista

tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista 

Koko ehdotuksessa otsikosta alkaen sanat 
"energiaan liittyvät tuotteet" korvataan 
sanalla "tuotteet". 

Or. en

Perustelu

Jos soveltamisala rajataan energiaan liittyviin tuotteisiin, kaikkia mahdollisuuksia tuotteiden 
ympäristövaikutusten parantamiseen kustannustehokkaalla tavalla ei voida hyödyntää, koska 
mukaan otettaisiin vain harvoja uusia tuoteryhmiä. Sitä paitsi direktiivissä on kuitenkin 
kriteereitä tuotteiden valitsemiseksi, joita lopulta käsitellään täytäntöönpanotoimenpiteillä, 
esim. ympäristöarvioinneilla jne. Siksi ei ole perusteltua lisätä suhteellisen mielivaltaista 
esiarviointia. Soveltamisalan laajentaminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle lisäisi 
joustavuutta asettaa painopiste tuotteisiin, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja 
joiden ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa huomattavasti.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologista suunnittelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien ja hallinnollisten 
määräysten eroavuudet voivat aiheuttaa 

(2) Tuotteiden ekologista suunnittelua 
koskevien jäsenvaltioiden lakien ja 
hallinnollisten määräysten eroavuudet 
voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää 
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kaupan esteitä ja vääristää kilpailua 
yhteisössä, ja siten niillä voi olla suora 
vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen ja 
toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu.
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
energiaan liittyviin tuotteisiin 
varmistetaan, että ekologiselle 
suunnittelulle asetettavat vaatimukset, joita 
sovelletaan kaikkiin merkittäviin 
energiaan liittyviin tuotteisiin, voidaan 
yhdenmukaistaa yhteisön tasolla.

kilpailua yhteisössä, ja siten niillä voi olla 
suora vaikutus sisämarkkinoiden luomiseen 
ja toimintaan. Kansallisten lakien 
yhdenmukaistaminen on ainoa keino torjua 
tällaiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu. 
Laajentamalla soveltamisala kaikkiin 
tuotteisiin varmistetaan, että kaikkien 
tuotteiden, joilla on merkittävä vaikutus 
ympäristöön ja merkittäviä 
mahdollisuuksia ympäristövaikutusten 
parantamiseen, ekologiselle suunnittelulle 
asetettavat vaatimukset voidaan 
yhdenmukaistaa yhteisön tasolla.

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen on tarpeen, koska tarkistuksella 1 soveltamisalaa laajennettiin 
kaikkiin tuotteisiin. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
ylläpitää kansallisia säännöksiä ympäristön 
suojeluun liittyvien tärkeiden tarpeiden 
takia tai ottaa käyttöön uusia säännöksiä, 
jotka perustuvat ympäristön suojeluun 
liittyviin uusiin tieteellisiin todisteisiin, 
koska kyseisellä jäsenvaltiolla on erityinen, 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
hyväksymisen jälkeen ilmennyt ongelma, 
voi tehdä niin EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan edellytysten 
mukaisesti, sillä siinä säädetään 
komissiolle tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta ja komission 
hyväksymisestä.

(10) Jäsenvaltio, joka katsoo tarpeelliseksi 
ylläpitää kansallisia säännöksiä ympäristön 
suojeluun liittyvien tärkeiden tarpeiden 
takia tai ottaa käyttöön uusia säännöksiä, 
jotka perustuvat ympäristön suojeluun 
liittyviin uusiin tieteellisiin todisteisiin, 
koska kyseisellä jäsenvaltiolla on erityinen, 
sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen 
hyväksymisen jälkeen ilmennyt ongelma, 
voi tehdä niin EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan edellytysten 
mukaisesti, sillä siinä säädetään 
komissiolle tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta ja komission 
hyväksymisestä edellyttäen, että tällaiset 
kansalliset säännökset eivät aiheuta 
haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle. 
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Or. en

Perustelu

Kansallisten säännösten säilyttäminen tai uusien käyttöönotto ei saa haitata 
sisämarkkinoiden toimintaa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä.
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti 
saatavilla.

(21) Tällä direktiivillä olisi lisäksi 
edistettävä ekologisen suunnittelun käyttöä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset) ja erittäin pienissä yrityksissä. 
Tätä käyttöä olisi helpotettava siten, että 
yritysten tuotteiden ekologista kestävyyttä 
koskevat tiedot olisivat laajalti ja helposti 
saatavilla. Komission olisi lisäksi 
huolehdittava, että Euroopan pk-yrityksiä 
edustavat järjestöt saavat asianmukaista 
taloudellista tukea, jolla varmistetaan pk-
yritysten ja erittäin pienten yritysten 
osallistuminen 18 artiklassa tarkoitettuun 
kuulemisfoorumiin.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksillä ja erittäin pienillä yrityksillä on harvoin aikaa, taloudellisia resursseja tai 
kielitaitoa osallistuakseen suoraan kuulemisfoorumin toimintaan. Niiden edustaminen olisi 
siksi annettava eurooppalaisten pk-yritysten etujärjestöjen tehtäväksi, ja komission olisi 
avustettava niitä taloudellisesti tässä tehtävässä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Komission olisi direktiivin 
soveltamisesta saadun kokemuksen 
perusteella tarkasteltava sen toimintaa ja 
tehokkuutta ja arvioitava, onko sen 
soveltamisalaa aiheellista laajentaa 
energiaan liittyviä tuotteita pidemmälle.
Komission olisi tarkastelun puitteissa 
kuultava jäsenvaltioiden edustajia sekä 
kaikkia asianomaisia osapuolia.

(38) Komission olisi direktiivin 
soveltamisesta saadun kokemuksen 
perusteella tarkasteltava direktiivin ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
valmistelun tukimenetelmien tehokkuutta.
Komission olisi tarkastelun puitteissa 
kuultava jäsenvaltioiden edustajia sekä 
kaikkia asianomaisia osapuolia.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin tuotteisiin johtaa energiatehokkuuden ohella muiden 
ympäristöparametrien selvittämiseen perin pohjin. Tämän vuoksi 
täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa käytettävien menetelmien tarkistaminen on 
tarpeen. Useita kriteereitä käyttävä menetelmä on myös kestävän kulutuksen ja tuotannon 
sekä kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmassa edistettävän elinkaarilähestymistavan 
mukainen. Johdanto-osan kappale vastaa direktiivin tarkistamista koskevaa 21 artiklaa. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’energiaan liittyvällä tuotteella’, 
jäljempänä ’tuote’, tavaraa, jolla on 
käyttönsä aikana vaikutusta 
energiankulutukseen, ja joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa, mukaan luettuina 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan energiaan liittyvään 
tuotteeseen liitettäväksi tarkoitetut osat, 
jotka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan 
käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä 
varten ja joiden ympäristönsuojelullinen 
taso voidaan arvioida itsenäisesti;

1. ’tuotteella’ tavaraa, joka saatetaan 
markkinoille ja/tai otetaan käyttöön 
Euroopan unionissa ja jonka
ympäristönsuojelullinen taso voidaan 
arvioida itsenäisesti
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Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen on tarpeen, koska tarkistuksella 1 soveltamisalaa laajennettiin 
kaikkiin tuotteisiin. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii viimeistään 6 päivänä 
heinäkuuta 2007 työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

1. Edellä 15 artiklassa mainittujen 
edellytysten mukaisesti ja kuultuaan 18 
artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
komissio laatii työsuunnitelman, joka 
saatetaan julkisesti saataville.

Työsuunnitelmassa on esitettävä 
seuraaville kolmelle vuodelle ohjeellinen 
luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään 
ensisijaisina täytäntöönpanotoimenpiteitä 
hyväksyttäessä.

Työsuunnitelmassa on esitettävä 
seuraaville kolmelle vuodelle ohjeellinen 
luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään 
ensisijaisina täytäntöönpanotoimenpiteitä
hyväksyttäessä.

Komissio muuttaa työsuunnitelmaa 
säännöllisesti kuulemisfoorumia kuultuaan.

Komissio muuttaa työsuunnitelmaa 
säännöllisesti ja vähintään joka kolmas 
vuosi kuulemisfoorumia kuultuaan.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen lauseen päivämäärä on jo vanhentunut, joten se olisi poistettava. Jonkinlaisen 
viiteajankohdan saamiseksi ehdotetaan, että komissio esittää uuden työsuunnitelman 
vähintään joka kolmas vuosi, jotta parannuksia saataisiin jatkuvasti ja yrityksillä olisi 
suunnitteluvarmuutta. 
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan sitä, onko tämän direktiivin 
soveltamisalaa aiheellista laajentaa 
koskemaan muita kuin energiaan liittyviä 
tuotteita, samoin kuin direktiivin 
tehokkuutta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio arvioi viimeistään vuonna 2012 
18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia 
kuultuaan tämän direktiivin ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
tehokkuutta sekä kuinka hyvin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
valmistelun tukimenetelmissä otetaan 
huomioon tuotteiden 
ympäristövaikutukset niiden koko 
elinkaaren aikana,
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia 
vähimmäisedellytyksiä, markkinoiden 
valvontamekanismeja ja mahdollista 
asiaankuuluvaa itsesääntelyä, ja tekee 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin tuotteisiin johtaa energiatehokkuuden ohella muiden 
ympäristöparametrien selvittämiseen perin pohjin. Tämän vuoksi 
täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa käytettävien menetelmien tarkistaminen on 
tarpeen, jotta otettaisiin huomioon energiatehokkuusparametrien ohella tuotteen koko 
elinkaari. Useita kriteereitä käyttävä menetelmä on myös kestävän kulutuksen ja tuotannon 
sekä kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmassa edistettävän elinkaarilähestymistavan 
mukainen. 
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

KOM(2008)0151 – 2008/0151(COD)

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 6. syyskuuta 2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (uudelleenlaadittu toisinto)
KOM(2008)0399, 6.1.2009 – 2008/0151(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-
antava ryhmä kokoontui 24. heinäkuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kyseisessä kokouksessa1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 2005/32/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista, sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamista, minkä 
perusteella neuvoa-antava ryhmä totesi yksimielisesti, että 20 artiklassa sanan "rangaistukset" 
korvaaminen sanalla "säännöt" sekä uusi viimeinen lause (jonka sanamuodon mukaan 
"Jäsenvaltioiden on annettava nämä säädökset komissiolle tiedoksi viimeistään 23 artiklan 1 
kohdassa säädettynä ajankohtana ja niiden on ilmoitettava sille viipymättä säädöksiä 
koskevat myöhemmät muutokset") olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, mikä olisi 
osoittanut merkittävät muutokset.

Ehdotuksen käsittelyn tuloksena neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että 

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. 
Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa 
on sellaisiksi yksilöity. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten 
kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on 
säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen 
asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Vt. pääjohtaja
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PERUSTELU

"Nykyisillä kulutus- ja tuotantotavoillamme on merkittäviä ympäristövaikutuksia, mukaan 
lukien kasvihuonekaasut, saasteet ja luonnonvarojen ehtyminen. Paljon on tehtävissä, jotta 
Euroopassa vallalla oleva tapa kuluttaa ja tuottaa saataisiin kestävämmäksi ilman lisäkuluja 
yrityksille ja kotitalouksille, ja siitä voi olla niille hyötyäkin." (Ote komission kestävän 
kulutuksen ja tuotannon sekä kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta, johon sisältyy 
muun muassa ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia useille tuotteille). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetulla puitedirektiivillä 
2005/32/EY, jäljempänä ’ekologista suunnittelua koskeva direktiivi’ määritellään puitteet 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettaville vaatimuksille.
Ehdotetun ekologista suunnittelua koskevan direktiivin uudelleenlaadinnan tarkoituksena on 
sisällyttää siihen muutosdirektiivi 2008/28/EY1 ja laajentaa sen soveltamisalaa siten, että 
ekologista suunnittelua koskevia yhteisön vaatimuksia voidaan ulottaa koskemaan myös 
kaikkia energiaan liittyviä tuotteita. Tällaiset ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset 
ovat täytäntöönpanotoimenpiteillä asetettuja pakollisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että tuotteet eivät vaaranna ympäristöä. 

Uudelleenlaatiminen

Ensinnäkin esittelijä pahoittelee, että komissio ehdottaa tärkeän ekologista suunnittelua 
koskevan direktiivin hyvin rajoitettua uudelleenlaatimista, etenkin koska direktiiviin ei näytä 
sisältyvän sisältöä koskevia muutoksia, jotka vaatisivat uudelleenlaadintaa. 

Soveltamisala

Komissio ehdottaa uudelleenlaadinnassaan vain direktiivin soveltamisalan laajentamista 
"energiaan liittyviin tuotteisiin", jotka määritellään "tavaraksi, jolla on käyttönsä aikana 
vaikutusta energiankulutukseen" ja sitoutuu arvioimaan vuonna 2012 sitä, onko 
soveltamisalaa aiheellista laajentaa. Esittelijä ehdottaa sen sijaan soveltamisalan laajentamista 
välittömästi kaikkiin tuotteisiin lukuun ottamatta liikennevälineitä, jotka on tarkoitettu 
henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen, jotta voidaan vastata joustavammin tuleviin 
ympäristöhaasteisiin ja prioriteetteihin, kuten luonnonvarojen kestävään käyttöön. Komission 
vaikutustenarvioinnin mukaan tämä vaihtoehto on katsottu parhaaksi, kun taas ehdotuksessa 
esitettyä vaihtoehtoa ei ole edes arvioitu! 
Ekologisen suunnittelun pääasiallinen tavoite on parantaa tuotteen ympäristönsuojelullista 
tasoa mahdollisimman pienillä elinkaarikustannuksilla. Oletettavasti useimpien tuotteiden 
ympäristönsuojelullista tasoa voidaan parantaa siten, että kuluttajille ei koidu lainkaan tai vain 
vähän lisäkustannuksia. Jos soveltamisala rajataan energiaan liittyviin tuotteisiin, kaikkia 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/28/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun direktiivin 
2005/32/EY sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 
komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 48).
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mahdollisuuksia tuotteiden ympäristövaikutusten parantamiseen kustannustehokkaalla tavalla 
ei voida hyödyntää, koska mukaan otettaisiin vain harvoja uusia tuoteryhmiä.

Siksi on ratkaisevan tärkeää, että EU:n ekologista suunnittelua koskeva lainsäädäntö sallii 
ympäristön kannalta olennaisten näkökohtien järjestelmällisen sisällyttämisen 
suunnitteluvaiheeseen kaikissa tuotteissa, joissa on merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen.

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen ei haittaa 
meneillään olevaa täytäntöönpanoa, koska direktiivi on puitedirektiivi, ja soveltamisalan 
muutos ei aiheuttaisi välitöntä vaikutusta tuotteiden valintaan. On edelleen komission vallassa 
päättää sääntelykomiteamenettelyn puitteissa, mitkä tuotteet otetaan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin ja miten niiden painopisteet asetetaan. Ei ole perusteltua 
lisätä suhteellisen mielivaltaista esiarviointia kuten soveltamisalan laajentamista vain 
energiaan liittyviin tuotteisiin.

Soveltamisalan laajentaminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle lisäisi joustavuutta 
asettaa painopiste tuotteille, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja joiden 
ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa huomattavasti.  Se mahdollistaisi ympäristöä 
koskevien vähimmäisnormien ulottamisen koskemaan laajempaa tuotevalikoimaa ja parantaisi 
siten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa ja toisi kuluttajille laajemman valikoiman 
kestäviä tuotteita.

Koska luonnonvaroja on yhä vähemmän, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat tuotteet 
paitsi tuottavat hyötyä kuluttajille ja ympäristölle, myös eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyky ja menestys ovat yhä enemmän riippuvaisia niistä. 

Uudelleentarkastelu

Esittelijä on ehdottanut soveltamisalan laajentamista kaikkiin tuotteisiin, joten soveltamisalan 
laajentamisen aiheellisuuden arviointia ei enää tarvita. Samanaikaisesti kaikkia direktiivin 
mekanismeja pitää edelleen tarkistaa. Lisäksi täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvien 
valmistelevien tutkimusten menetelmiä olisi tarkistettava. Soveltamisalan laajentaminen 
kaikkiin tuotteisiin johtaa energiatehokkuuden ohella muiden ympäristöparametrien 
selvittämiseen perin pohjin. Täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa käytettävien 
menetelmien tarkistaminen onkin tarpeen, jotta otettaisiin huomioon 
energiatehokkuusparametrien ohella tuotteen koko elinkaari, mikä on myös kestävän 
kulutuksen ja tuotannon sekä kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmassa edistettävän 
elinkaarilähestymistavan mukaista. 
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