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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0151),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0277/2008),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 9 octombrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate 
cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de instituire a unui cadru pentru stabilirea 

cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic (prezentat de Comisie)

de instituire a unui cadru pentru stabilirea 
cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor

În întreaga propunere, inclusiv în titlu, 
cuvintele „produs(e) cu impact energetic 
se înlocuiesc cu cuvântul „produs(e)”

Or. en

Justificare

O extindere limitată a domeniului de aplicare la produsele cu impact energetic nu va permite 
realizarea întregului potențial al ameliorării rentabile a impactului produselor asupra 
mediului, dat fiind că ar fi adăugate doar puține grupe de produse. În plus, în directivă sunt 
oricum definite criterii pentru selectarea produselor care vor fi până la urmă afectate de 
măsurile de punere în aplicare, inclusiv studii de impact etc. Astfel, nu se justifică adăugarea 
unei pre-evaluări relativ arbitrare. Extinderea domeniului de aplicare dincolo de produsele 
cu impact energetic ar oferi o mai mare flexibilitate la stabilirea ordinii de prioritate a 
produselor care au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător și un potențial 
ridicat de a fi transformate în produse mai ecologice. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor cu impact 

(2) Disparitățile dintre actele cu putere de 
lege sau măsurile administrative adoptate 
de statele membre în materie de proiectare 
ecologică a produselor pot crea bariere în 
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energetic  pot crea bariere în calea 
schimburilor comerciale și denatura 
concurența în Comunitate și pot avea astfel 
un impact direct asupra stabilirii și 
funcționării pieței interne. Armonizarea 
legislațiilor interne este singurul mijloc de 
a preîntâmpina apariția unor astfel de 
bariere în calea schimburilor comerciale și 
a concurenței neloiale. Extinderea 
domeniului de aplicare la toate produsele 
cu impact energetic asigură posibilitatea 
armonizării la nivel comunitar a cerințelor 
de proiectare ecologică pentru toate 
produsele cu impact energetic
semnificativ. 

calea schimburilor comerciale și denatura 
concurența în Comunitate și pot avea astfel 
un impact direct asupra stabilirii și 
funcționării pieței interne. Armonizarea 
legislațiilor interne este singurul mijloc de 
a preîntâmpina apariția unor astfel de 
bariere în calea schimburilor comerciale și 
a concurenței neloiale. Extinderea 
domeniului de aplicare la toate produsele 
asigură posibilitatea armonizării la nivel 
comunitar a cerințelor de proiectare 
ecologică pentru toate produsele care au 
un impact semnificativ asupra mediului și 
care prezintă un potențial ridicat de a fi 
transformate în produse mai ecologice.

Or. en

Justificare

Adaptare necesară la extinderea domeniului de aplicare la toate produsele, în conformitate 
cu amendamentul 1.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Un stat membru care consideră 
necesară menținerea dispozițiilor de drept 
intern cu justificarea unor necesități majore 
legate de protecția mediului sau 
introducerea unor dispoziții noi bazate pe 
dovezi științifice noi legate de protecția 
mediului cu justificarea unei probleme 
specifice statului membru respectiv apărută 
după adoptarea măsurii de punere în 
aplicare corespunzătoare, poate să o facă în 
condițiile stabilite la articolul 95 alineatele 
(4), (5) și (6) din tratat, care prevede 
notificarea prealabilă a Comisiei și 
aprobarea acesteia.

(10) Un stat membru care consideră 
necesară menținerea dispozițiilor de drept 
intern cu justificarea unor necesități majore 
legate de protecția mediului sau 
introducerea unor dispoziții noi bazate pe 
dovezi științifice noi legate de protecția 
mediului cu justificarea unei probleme 
specifice statului membru respectiv apărută 
după adoptarea măsurii de punere în 
aplicare corespunzătoare, poate să o facă în 
condițiile stabilite la articolul 95 alineatele 
(4), (5) și (6) din tratat, care prevede 
notificarea prealabilă a Comisiei și 
aprobarea acesteia, cu condiția ca aceste 
dispoziții de drept intern să nu afecteze 
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negativ funcționarea pieței interne.

Or. en

Justificare

Este necesar ca menținerea dispozițiilor de drept intern sau introducerea unor dispoziții noi 
să nu afecteze negativ funcționarea pieței interne.  

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor 
referitoare la durabilitatea produselor lor și 
accesul ușor la acestea.

(21) Prezenta directivă trebuie, de 
asemenea, să încurajeze integrarea 
proiectării ecologice în întreprinderi mici și 
mijloci (IMM-uri) și firme foarte mici. O 
astfel de integrare poate fi facilitată de 
larga disponibilitate a informațiilor 
referitoare la durabilitatea produselor lor și 
accesul ușor la acestea. În plus, Comisia ar 
trebui să asigure un sprijin financiar 
suficient organizațiilor reprezentative ale 
IMM-urilor pentru a garanta participarea 
efectivă a IMM-urilor și a întreprinderilor 
foarte mici la forumul consultativ 
menționat la articolul 18.

Or. en

Justificare

În general, IMM-urile și întreprinderile foarte mici nu au timpul, mijloacele financiare și 
abilitățile lingvistice pentru a contribui direct la lucrările forumului consultativ. Astfel, 
reprezentarea acestora ar trebui delegată organizațiilor europene reprezentative ale IMM-
urilor, care ar trebui să fie sprijinite financiar de către Comisie pentru îndeplinirea acestei 
activități. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Comisia ar trebui, pe baza experienței 
acumulate prin aplicarea directivei, să 
revizuiască funcționarea și eficiența 
acesteia și să evalueze adecvarea 
extinderii domeniului de aplicare dincolo 
de produsele cu impact energetic. În 
cadrul revizuirii, Comisia ar trebui să 
consulte reprezentanții statelor membre, 
precum și părțile interesate implicate.

(38) Comisia ar trebui, pe baza experienței 
acumulate prin aplicarea directivei, să 
revizuiască eficacitatea prezentei directive 
și a măsurilor sale de aplicare, precum și 
a metodelor de pregătire a măsurilor de 
aplicare. În cadrul revizuirii, Comisia ar 
trebui să consulte reprezentanții statelor 
membre, precum și părțile interesate 
implicate.

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare la toate produsele va conduce la o examinare mai atentă a 
altor parametri de mediu pe lângă eficiența energetică. Astfel, este necesară revizuirea 
metodelor de pregătire a măsurilor de aplicare. O metodă bazată pe mai multe criterii este în 
concordanță, de asemenea, cu abordarea bazată pe ciclul de viață promovată de Planul de 
acțiune pentru consum, producție și industrie durabile. Considerentul corespunde cu articolul 
21 privind revizuirea.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produs cu impact energetic ” , denumit 
în continuare „produs”,  înseamnă orice 
bun care are un impact asupra 
consumului de energie în timpul utilizării 
sale și care este  introdus pe piață și/sau 
pus în funcțiune în Uniunea Europeană , 
inclusiv piese destinate incorporării în 
produse cu impact energetic  reglementate 
de prezenta directivă care sunt introduse 
pe piață și/sau puse în funcțiune ca piese 

1. „produs” înseamnă orice bun care este  
introdus pe piață și/sau pus în funcțiune în 
Uniunea Europeană, a cărui performanță 
de mediu poate fi evaluată separat;
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izolate pentru utilizatori finali și a căror
performanță de mediu poate fi evaluată 
separat;

Or. en

Justificare

Adaptare necesară la extinderea domeniului de aplicare la toate produsele, în conformitate 
cu amendamentul 1.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu criteriile prevăzute 
la articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18, Comisia stabilește, până la 6 iulie 
2007, un plan de lucru care este dat 
publicității.

(1) În conformitate cu criteriile prevăzute 
la articolul 15 și în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul
18, Comisia stabilește un plan de lucru care 
este dat publicității.

Planul de lucru stabilește pentru următorii 
trei ani o listă orientativă de grupe de 
produse care vor fi considerate prioritare 
pentru adoptarea măsurilor de punere în 
aplicare.

Planul de lucru stabilește pentru următorii 
trei ani o listă orientativă de grupe de 
produse care vor fi considerate prioritare 
pentru adoptarea măsurilor de punere în 
aplicare.

Planul de lucru este modificat periodic de 
Comisie în urma consultării forumului 
consultativ.

Planul de lucru este modificat periodic de 
Comisie, cel puțin o dată la fiecare trei 
ani, în urma consultării forumului 
consultativ.

Or. en

Justificare

Data din prima teză a devenit caducă și ar trebui, deci, eliminată. Totuși, pentru a exista o 
referință, se sugerează o periodicitate minimă de trei ani pentru propunerea de către Comisie 
a unui nou plan de lucru, pentru a garanta că se aduc îmbunătățiri continue, iar industria 
beneficiază de siguranță pentru planificare.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2012 , Comisia evaluează 
adecvarea extinderii domeniului de 
aplicare al directivei la produsele fără 
impact energetic, eficiența prezentei 
directive și a măsurilor sale de punere în 
aplicare, pragul acestora, mecanismele de 
supraveghere a pieței și orice măsură de 
autoreglementare relevantă preconizată, în 
urma consultării forumului consultativ 
menționat la articolul 18 și, după caz, 
prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului pentru modificarea prezentei 
directive.

Până la în 2012, Comisia evaluează 
eficiența prezentei directive și a măsurilor 
sale de aplicare, eficiența metodelor de 
pregătire a măsurilor de aplicare pentru 
acoperirea adecvată a impactului de 
mediu al produselor pe întreaga durată a 
ciclului lor de viață, pragul măsurilor de 
aplicare, mecanismele de supraveghere a 
pieței și orice măsură de autoreglementare 
relevantă preconizată, în urma consultării 
forumului consultativ menționat la articolul 
18 și, după caz, prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru modificarea prezentei directive

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare la toate produsele va conduce la o examinare mai atentă a 
altor parametri de mediu pe lângă randamentul energetic. Astfel, este necesară revizuirea 
metodelor de pregătire a măsurilor de aplicare, pentru a viza nu doar parametrii de eficiență 
energetică, ci și întregul ciclu de viață al produsului. O metodă bazată pe mai multe criterii 
este în concordanță, de asemenea, cu abordarea bazată pe ciclul de viață promovată de 
Planul de acțiune pentru consum, producție și industrie durabile.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

GRUPUL CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 6 septembrie 2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic
COM(2008) 399 final din 16.7.2008 – 2008/0151 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 24 iulie 2008 în scopul examinării, printre 
altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cadrul reuniunii1, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de reformare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 
92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului 

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii 
și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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European și ale Consiliului, grupul consultativ de lucru a stabilit, de comun acord, că la 
articolul 20 înlocuirea cuvântului „penalități” cu cuvântul „norme” și adăugarea unei teze 
finale (formulată după cum urmează: „Comisiei îi sunt notificate aceste dispoziții de către 
statele membre cel mai târziu la data menționată la articolul 23 alineatul (1) și, în cel mai 
scurt timp, orice modificare ulterioară a acestora”) ar fi trebuit identificată cu ajutorul 
fontului gri, utilizat în general în cazul modificărilor de fond.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în 
cadrul său sau în prezentul aviz. Grupul consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
privește dispozițiile rămase neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de fond 
efectuate, propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director general interimar
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Modelele noastre de consum și producție actuale au un impact semnificativ asupra mediului, 
inclusiv gazele cu efect de seră, poluarea și epuizarea resurselor naturale. Pot fi luate măsuri 
pentru ca felul în care consumăm și producem în Europa să devină mai durabil, fără costuri 
suplimentare pentru companii și gospodării, și să poată aduce beneficii.” (Citat din 
afirmațiile Comisiei Europene privind Planul de acțiune pentru consum, producție și industrie 
durabile care include, printre altele, cerințe în materie de proiectare ecologică pentru mai 
multe produse).

Directiva cadru 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 
instituie un cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor consumatoare de energie, denumită în continuare „Directiva proiectării ecologice”. 
Obiectivul reformării propuse a Directivei proiectării ecologice este de a integra Directiva de 
modificare 2008/28/CE1 și de a i se extinde domeniul de aplicare pentru a permite stabilirea 
cerințelor comunitare în materie de proiectare ecologică pentru toate produsele cu impact 
energetic. Astfel de cerințe de proiectare ecologică sunt prevederi obligatorii, stabilite prin 
măsuri de aplicare, pentru a avea siguranța că produsele nu au efecte dăunătoare asupra 
mediului înconjurător. 

Reformare

Raportorul regretă, în primul rând, că reformarea importantei Directive a proiectării ecologice 
propusă de Comisie este foarte limitată, în special din cauza faptului că nu pare a fi adusă 
nicio „modificare substanțială” a directivei, care să necesite o reformare. 

Domeniu de aplicare

În reformarea sa, Comisia propune doar extinderea domeniului de aplicare al directivei la 
„produsele cu impact energetic”, definite ca „orice bun care are un impact asupra consumului 
de energie în timpul utilizării sale” și se angajează să evalueze în 2012 dacă se impune o nouă 
extindere a domeniului de aplicare. Pe de altă parte, raportorul dumneavoastră a propus 
extinderea imediată a domeniului de aplicare la toate produsele, cu excepția mijloacelor de 
transport destinate persoanelor și bunurilor, pentru a permite o mai mare flexibilitate în ceea 
ce privește adaptarea la viitoarele provocări ecologice și priorități precum utilizarea durabilă a 
resurselor naturale. Conform studiului de impact realizat de Comisie, această opțiune a fost de 
fapt identificată ca fiind cea mai bună, pe când cea prezentată în propunerea Comisiei nu a 
fost nici măcar evaluată! 

                                               
1 Directiva 2008/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 
2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 
96/57/CE și 2000/55/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 81, 20.3.2008, 
p. 48).
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Scopul global al Directivei proiectării ecologice constă în îmbunătățirea performanței 
ecologice a produselor, la costuri minime pentru întregul ciclu de viață. Se presupune că 
majoritatea produselor pot avea o performanță mai bună, cu un impact mai mic asupra 
mediului, la același preț sau un preț ușor mai ridicat pentru consumatori. O extindere limitată 
a domeniului de aplicare la produsele cu impact energetic nu va permite realizarea întregului 
potențial al ameliorării rentabile a impactului produselor asupra mediului, dat fiind că ar fi 
adăugate doar puține grupe de produse. 
În consecință, cadrul juridic al UE pentru proiectarea ecologică trebuie neapărat să permită 
integrarea sistematică a aspectelor relevante pentru mediul înconjurător în faza de proiectare a 
tuturor produselor care prezintă potențial de ameliorare.

O extindere a domeniului de aplicare al directivei proiectării ecologice nu va împiedica 
procesul de punere în aplicare în curs, având în vedere că directiva este o directivă cadru, o 
schimbare a domeniului de aplicare neavând, prin urmare, un impact direct asupra alegerii 
produselor. Este în continuare responsabilitatea Comisiei de a hotărî, prin procedura de 
comitologie de reglementare, ce produse să vizeze prin măsurile de punere în aplicare și care 
să fie ordinea de prioritate a acestora. Adăugarea unei pre-evaluări oarecum arbitrare, precum 
extinderea doar la produsele cu impact energetic, nu ar fi justificată.

Extinderea domeniului de aplicare dincolo de produsele cu impact energetic ar oferi o mai 
mare flexibilitate la stabilirea ordinii de prioritate a produselor care au un impact semnificativ 
asupra mediului înconjurător și un potențial ridicat de a fi transformate în produse mai 
ecologice. Aceasta ar permite stabilirea unor cerințe ecologice minime pentru o gamă mai 
largă de produse, îmbunătățind astfel performanța ecologică a produselor și punând la 
dispoziția consumatorilor o varietate mai mare de produse durabile.

În aceste vremuri în care resursele naturale se împuținează, produsele ecologice și cu 
randament energetic nu vor fi benefice doar consumatorilor și mediului înconjurător, ci vor 
determina, într-o măsură din ce în ce mai mare, succesul și competitivitatea companiilor 
europene.   

Revizuire

Având în vedere sugestia făcută de raportor de a extinde acum  domeniul de aplicare la toate 
produsele, evaluarea „adecvării” unei noi extinderi devine caducă. În același timp, este încă 
necesară revizuirea tuturor mecanismelor directivei. În plus, ar trebui reexaminată 
metodologia studiilor pregătitoare pentru măsurile de aplicare. Extinderea domeniului de 
aplicare la toate produsele va conduce la o examinare mai atentă a altor parametri de mediu pe 
lângă eficiența energetică. Prin urmare, este necesară o revizuire a metodologiei de pregătire a 
măsurilor de punere în aplicare astfel încât să fie vizat întregul ciclu de viață al unui produs, 
ceea ce este în concordanță și cu abordarea bazată pe ciclul de viață promovată în Planul de 
acțiune pentru consum, producție și industrie durabile.
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