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PR_COD_Recastingam

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 posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych 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 posłów 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 zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (przekształcenie)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0151),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0277/2008),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 9 października 2008 r. skierowane do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zgodnie z art. 80 a ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 80 a i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza złożona ze służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w 
odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejących tekstów wniosek ogranicza się do 
ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy 
roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, z uwzględnieniem 
poniższych poprawek;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek
DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiająca ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią

ustanawiająca ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów

W całym wniosku, począwszy od tytułu, 
sformułowanie „produkt (produkty) 
związany (związane) z energią” otrzymuje 
brzmienie: „produkty (produkty)”.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczone rozszerzenie zakresu do produktów związanych z energią uniemożliwi 
wykorzystanie wszystkich możliwości poprawy w oszczędny sposób oddziaływań produktów 
na środowisko, ponieważ zostałaby dodana jedynie niewielka liczba nowych grup produktów. 
Ponadto w dyrektywie określono już kryteria wyboru produktów, które zostaną objęte 
środkami wykonawczymi, w tym oceną oddziaływania itp. W związku z powyższym dodanie 
względnie arbitralnej oceny wstępnej nie jest uzasadnione. Rozszerzenie zakresu poza 
produkty związane z energią zapewniłoby większą elastyczność w określaniu produktów 
priorytetowych, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne i w przypadku 
których istnieją duże możliwości ulepszeń, by były bardziej przyjazne dla środowiska. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 

(2) Rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawnymi lub środkami administracyjnymi 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
stosunku do ekoprojektu dla produktów 
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związanych z energią mogą stwarzać 
bariery w handlu i zniekształcać 
konkurencję we Wspólnocie i w związku z 
tym mogą mieć bezpośredni wpływ na 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Harmonizacja przepisów 
krajowych jest jedynym środkiem 
zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty związane z 
energią umożliwi harmonizację na 
poziomie Wspólnoty wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla wszystkich 
istotnych produktów związanych z 
energią. 

mogą stwarzać bariery w handlu i 
zniekształcać konkurencję we Wspólnocie 
i w związku z tym mogą mieć bezpośredni 
wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Harmonizacja 
przepisów krajowych jest jedynym 
środkiem zapobiegającym powstawaniu 
wspomnianych barier w handlu i 
nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie 
zakresu na wszystkie produkty umożliwi 
harmonizację na poziomie Wspólnoty 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
wszystkich produktów, które w istotny 
sposób oddziałują na środowisko i w 
przypadku których istnieją znaczące 
możliwości ulepszeń w zakresie ich 
oddziaływania na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie w związku z rozszerzeniem zakresu na wszystkie produkty, zgodnie 
z poprawką 1.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwo członkowskie, które uzna za 
konieczne utrzymanie przepisów 
krajowych ze względu na znaczące 
potrzeby w zakresie ochrony środowiska 
lub wprowadzenie nowych przepisów 
opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska ze 
względu na szczególny problem tego 
państwa członkowskiego, powstały po 
przyjęciu obowiązujących środków 
wykonawczych, może to zrobić zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 95 ust. 4, 5 i 
6 Traktatu, który przewiduje uprzednią 

(10) Państwo członkowskie, które uzna za 
konieczne utrzymanie przepisów 
krajowych ze względu na znaczące 
potrzeby w zakresie ochrony środowiska 
lub wprowadzenie nowych przepisów 
opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska ze 
względu na szczególny problem tego 
państwa członkowskiego, powstały po 
przyjęciu obowiązujących środków 
wykonawczych, może to zrobić zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 95 ust. 4, 5 i 
6 Traktatu, który przewiduje uprzednią 
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notyfikację i uzyskanie zgody Komisji. notyfikację i uzyskanie zgody Komisji, pod 
warunkiem że takie przepisy krajowe nie 
mają negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie przepisów krajowych lub wprowadzenie nowych przepisów nie może wiązać się 
z ingerencją w funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
w bardzo małych przedsiębiorstwach. 
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji 
związanych z przyjaznym dla środowiska 
charakterem ich produktów.

(21) Niniejsza dyrektywa powinna także 
wspierać wdrażanie ekoprojektu w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
w bardzo małych przedsiębiorstwach. 
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez 
powszechny i łatwy dostęp do informacji 
związanych z przyjaznym dla środowiska 
charakterem ich produktów. Ponadto 
Komisja powinna zapewnić odpowiednie 
wsparcie finansowe dla organizacji 
przedstawicielskich europejskich MŚP w 
celu zagwarantowania rzeczywistego
udziału MŚP i bardzo małych 
przedsiębiorstw w Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 
18.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP i bardzo małe przedsiębiorstwa zazwyczaj nie dysponują czasem, środkami finansowymi 
ani umiejętnościami językowymi, aby wnieść bezpośredni wkład w prace Forum 
Konsultacyjnego. Powinni być zatem reprezentowani przez organizacje przedstawicielskie 
europejskich MŚP, wspierane finansowo przez Komisję w wykonywaniu swoich zadań. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Komisja powinna, w oparciu o 
doświadczenie związane ze stosowaniem 
niniejszej dyrektywy, dokonać przeglądu 
jej funkcjonowania i skuteczności oraz 
ocenić zasadność rozszerzenia zakresu 
dyrektywy poza produkty związane z 
energią. W ramach przeglądu Komisja 
powinna przeprowadzić konsultacje 
z przedstawicielami państw członkowskich 
oraz innymi zainteresowanymi stronami.

(38) Komisja powinna, w oparciu o 
doświadczenie związane ze stosowaniem 
niniejszej dyrektywy, dokonać przeglądu 
skuteczności niniejszej dyrektywy oraz 
środków wykonawczych do niej, a także 
metod pomagających w przygotowaniu 
środków wykonawczych. W ramach 
przeglądu Komisja powinna przeprowadzić 
konsultacje z przedstawicielami państw 
członkowskich oraz innymi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu na wszystkie produkty doprowadzi do bardziej dogłębnego rozpatrzenia 
parametrów środowiskowych innych niż efektywność energetyczna. W związku z powyższym 
konieczny jest przegląd metod służących przygotowaniu środków wykonawczych. Metoda 
uwzględniająca wiele kryteriów jest również zgodna z podejściem opartym na cyklu życia, 
wspieranym w planie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz 
zrównoważonej polityki przemysłowej. Punkt preambuły odpowiadający art. 21 w sprawie 
oceny.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „produkt związany z energią”, zwany 
dalej „produktem”, oznacza każdy towar 
mający wpływ na zużycie energii podczas 
jego używania, który jest wprowadzany do 
obrotu lub użytkowania w Unii 

1. „produkt” oznacza każdy towar, który 
jest wprowadzany do obrotu lub 
użytkowania w Unii Europejskiej, a 
którego ekologiczność może być oceniana 
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Europejskiej, łącznie z częściami, które 
mają zostać włączone do produktów 
związanych z energią objętych niniejszą 
dyrektywą, które są wprowadzane do 
obrotu lub użytkowania jako osobne 
części dla użytkowników końcowych, 
a których ekologiczność może być 
oceniana osobno;

osobno;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie w związku z rozszerzeniem zakresu na wszystkie produkty, zgodnie 
z poprawką 1.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja, nie później niż 6 lipca 2007 r.
określa plan prac, który podaje się do 
publicznej wiadomości.

1. Zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 
15 oraz po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18, 
Komisja określa plan prac, który podaje się 
do publicznej wiadomości.

Plan prac określa na następne trzy lata 
sugerowaną listę grup produktów, które 
będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Plan prac określa na następne trzy lata 
sugerowaną listę grup produktów, które 
będą traktowane priorytetowo przy 
wprowadzaniu środków wykonawczych.

Plan prac jest okresowo zmieniany przez 
Komisję po konsultacji z Forum 
Konsultacyjnym.

Plan prac jest okresowo, ale co najmniej 
raz na trzy lata, zmieniany przez Komisję 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Data podana w pierwszym zdaniu jest już nieaktualna, zatem należy ją wykreślić. Jednak w 
celu określenia pewnego punktu odniesienia proponowany jest minimalny okres trzech lat na 
przedstawienie przez Komisję nowego planu prac, aby zapewnić stałą poprawę i pewność 
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planowania dla przemysłu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w 2012 r. Komisja 
dokonuje oceny zasadności rozszerzenia 
zakresu dyrektywy na produkty 
niezwiązane z energią, skuteczności tej 
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, a także progu dla środków 
wykonawczych, mechanizmów nadzoru 
rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, 
o którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Nie później niż w 2012 r. Komisja 
dokonuje oceny skuteczności niniejszej
dyrektywy i środków wykonawczych do 
niej, skuteczności metod pomagających 
w przygotowaniu środków wykonawczych 
w dokładnym uwzględnianiu 
oddziaływania produktów na środowisko 
przez cały ich cykl życia, a także progu dla 
środków wykonawczych, mechanizmów 
nadzoru rynku oraz wszelkich właściwych 
samoregulacji wynikłych z jej wdrożenia, 
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym, 
o którym mowa w art. 18, a jeżeli okaże się 
to konieczne, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
legislacyjne dotyczące zmiany niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu na wszystkie produkty doprowadzi do bardziej dogłębnego rozpatrzenia 
parametrów środowiskowych innych niż efektywność energetyczna. W związku z powyższym 
konieczny jest przegląd metod służących przygotowaniu środków wykonawczych w celu 
uwzględnienia nie tylko parametrów efektywności energetycznej, lecz również całego cyklu 
życia produktu. Metoda uwzględniająca wiele kryteriów jest również zgodna z podejściem 
opartym na cyklu życia, wspieranym w planie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i 
produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

COM(2008)0399  – 2008/0151(COD)

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 6 września 2008 r.

OPINIA

DO WIADOMOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią
COM(2008) 399 wersja ostateczna z dnia 16.7.2008 r. - 2008/0151 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a zwłaszcza pkt 9 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji spotkała się w dniu 24 lipca 
2008 r. między innymi w celu zbadania wspomnianego wniosku przedłożonego przez 
Komisję.

W trakcie tego posiedzenia1, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2005/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz 

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała wersją angielską, francuską i niemiecką przedmiotowego wniosku 
i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego 
tekstu.
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zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/57/WE i 2000/55/WE, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, że w art. 20 
zastąpienie słowa „sankcje” słowem „zasady” oraz dodanie ostatniego zdania (w brzmieniu: 
„Najpóźniej do dnia określonego w art. 23 ust. 1 państwa członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję, a następnie bezzwłocznie powiadamiają o wszystkich późniejszych 
zmianach, które ich dotyczą”) należało oznaczyć szarym zacieniowaniem używanym do 
zaznaczania zmian merytorycznych.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza 
stwierdziła, bez różnicy zdań, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa 
robocza uznała również, że w odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejącego tekstu 
wniosek ogranicza się do jego prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Dyrektor Wydziału Dyrektor Wydziału p.o. Dyrektora 
Prawnego Prawnego Generalnego
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UZASADNIENIE

„Nasze obecne wzorce konsumpcji i produkcji w istotny sposób oddziałują na środowisko 
naturalne, w tym na emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie i wyczerpanie zasobów 
naturalnych. Istnieje wiele możliwości działań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, by konsumpcja i produkcja w Europie przebiegała 
w bardziej zrównoważony sposób, i działania te mogą przynosić korzyści.” (Cytat z Komisji 
Europejskiej na temat jej planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, który zawiera między innymi wymogi dotyczące 
ekoprojektu dla większej grupy produktów).

Dyrektywa ramowa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
wykorzystujących energię (dalej zwana „dyrektywą w sprawie ekoprojektu”). Celem 
proponowanego przekształcenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu jest uwzględnienie 
dyrektywy zmieniającej 2008/28/WE1 oraz rozszerzenie zakresu w taki sposób, aby wziąć 
pod uwagę ustalanie wspólnotowych wymogów dotyczących ekoprojektu także dla 
wszystkich produktów związanych z energią. Wspomniane wymogi dotyczące ekoprojektu są 
wiążące, ustanowione środkami wykonawczymi i mają służyć zagwarantowaniu, że produkty 
nie mają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. 

Przekształcenie

Sprawozdawca przede wszystkim wyraża ubolewanie, że Komisja proponuje jedynie bardzo 
ograniczone przekształcenie istotnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu, zwłaszcza że wydaje 
się, iż nie istnieją żadne „zmiany merytoryczne” do przedmiotowej dyrektywy, które 
wymagałyby przekształcenia. 

Zakres

W przekształceniu Komisja proponuje jedynie rozszerzenie zakresu przedmiotowej 
dyrektywy na „produkty związane z energią”, zdefiniowane jako „każdy towar mający wpływ 
na zużycie energii podczas jego użytkowania”, i zobowiązuje się do dokonania w 2012 r. 
oceny zasadności dalszego rozszerzenia zakresu. Natomiast sprawozdawca proponuje od razu 
rozszerzyć zakres na wszystkie produkty, z wyjątkiem środków transportu osób i towarów, w 
celu uwzględnienia większej elastyczności w dostosowywaniu się do przyszłych wyzwań i 
priorytetów w obszarze ochrony środowiska naturalnego, takich jak zrównoważone 
wykorzystanie zasobów naturalnych. Zgodnie z oceną oddziaływania przedstawioną przez 
Komisję ta możliwość rzeczywiście została uznana za najlepszą opcję, podczas gdy opcja 
zawarta we wniosku Komisji nie podlegała nawet ocenie! 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 
2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, 
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 48).
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Ogólnym celem ekoprojektu jest poprawa ekologiczności produktów po najmniejszych 
kosztach w cyklu życia. Zakłada się, że większość produktów może funkcjonować lepiej przy 
jednoczesnym mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne po takich samych lub 
jedynie niewiele wyższych kosztach dla konsumentów. Ograniczone rozszerzenie zakresu na 
produkty związane z energią uniemożliwi osiągnięcie pełnego potencjału opłacalnych 
ulepszeń w dziedzinie oddziaływania produktów na środowisko, ponieważ zostałaby dodana 
jedynie niewielka liczba nowych grup produktów. 

Zatem istotne jest, aby unijne ramy prawne dla ekoprojektu uwzględniały systematyczne 
włączanie aspektów ważnych pod względem środowiskowym do fazy projektowania 
wszystkich produktów, w przypadku których istnieją możliwości poprawy.

Rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie utrudni trwającego procesu 
wdrażania, ponieważ przedmiotowa dyrektywa jest dyrektywą ramową, a zatem zmiana 
zakresu nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wybór produktów. To do Komisji nadal 
należy podejmowanie decyzji, w ramach regulacyjnej procedury komitologii, które produkty 
zostaną objęte środkami wykonawczymi i w jaki sposób określane są produkty priorytetowe. 
Nie byłoby uzasadnione dodanie względnie arbitralnej oceny wstępnej, takiej jak rozszerzenie 
zakresu jedynie na produkty związane z energią.

Rozszerzenie zakresu poza produkty związane z energią zapewniłoby większą elastyczność 
w określaniu produktów priorytetowych, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko 
naturalne i w przypadku których istnieją duże możliwości ulepszeń, by były bardziej 
przyjazne dla środowiska. Umożliwiłoby to ustalenie minimalnych wymogów w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego dla szerszej gamy produktów, co przyczyniłoby się do 
poprawy ekologiczności produktów i zapewniłoby konsumentom większą różnorodność 
zrównoważonych produktów.

W dobie malejących zasobów naturalnych produkty przyjazne dla środowiska i wydajne
energetycznie przyniosą korzyści nie tylko konsumentom i środowisku naturalnemu, lecz 
będą również w coraz większym stopniu określać sukces i konkurencyjność przedsiębiorstw 
europejskich.  

Przegląd

Zważywszy na propozycję sprawozdawcy dotyczącą rozszerzenia zakresu na wszystkie 
produkty, ocena „zasadności” dalszego rozszerzenia zakresu staje się nieaktualna. 
Jednocześnie nadal istnieje konieczność przeglądu wszystkich mechanizmów dyrektywy. 
Ponadto należy sprawdzić metodykę badań przygotowawczych dotyczących środków 
wykonawczych. Rozszerzenie zakresu na wszystkie produkty doprowadzi do bardziej 
dogłębnego rozpatrzenia parametrów środowiskowych innych niż wydajność energetyczna. 
W związku z powyższym konieczny jest przegląd metodyki przygotowania środków 
wykonawczych w celu oceny całego cyklu życia produktu, co jest również zgodne z 
podejściem opartym na cyklu życia, wspieranym w planie działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.
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