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PR_COD_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

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

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

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

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

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

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

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

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Postopek soodločanja – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0399),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0277/2008),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 9. oktobra 2008, naslovljenega na 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu z odstavkom 3 člena 80a 
poslovnika,

– ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

Predlog
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev 
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, 

povezanih z energijo (predložila Komisija)

o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev 
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov

V celotnem predlogu in naslovu se 
„izdelek/izdelke, povezane z energijo“ 
nadomesti z „izdelkom/izdelki“.

Or. en

Obrazložitev

Omejena razširitev področja uporabe na izdelke, povezane z energijo, bo ovirala 
uresničevanje vseh možnosti stroškovno učinkovitih izboljšanj okoljskih vplivov izdelkov, ker 
bi se lahko dodale samo nekatere nove skupine izdelkov. Razen tega ima direktiva svoja 
merila za izbiro izdelkov, ki bodo končno obravnavani z izvedbenimi ukrepi, skupaj s presojo 
vplivov itd. Zato ni upravičeno, da se doda relativno poljubne predhodne presoje. Razširitev 
področja uporabe tudi na izdelke, ki niso povezani z energijo, bi omogočila večjo 
prilagodljivost za določitev prednosti izdelkov, ki imajo znaten okoljski vpliv in velike 
možnosti, da se jih naredi okolju bolj prijazne. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo , lahko povzročijo ovire v trgovini 
in izkrivljajo konkurenco v Skupnosti ter 
s tem neposredno vplivajo na vzpostavitev 

(2) Neskladja v zakonodaji ali upravnih 
ukrepih držav članic, ki zadevajo okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo, lahko povzročijo ovire v trgovini 
in izkrivljajo konkurenco v Skupnosti ter s 
tem neposredno vplivajo na vzpostavitev in 
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in delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence. Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke, povezane z 
energijo, zagotavlja usklajenost zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo vseh 
pomembnih izdelkov, povezanih z 
energijo, na ravni Skupnosti. 

delovanje notranjega trga. Uskladitev 
nacionalnih zakonodaj je edini način za 
preprečevanje takšnih ovir v trgovini in 
nelojalne konkurence. Razširitev področja 
uporabe na vse izdelke zagotavlja 
usklajenost zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo vseh izdelkov, ki imajo znaten 
okoljski vpliv in veliko možnosti za 
izboljšanje svojega okoljskega vpliva, na 
ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe na vse izdelke zahteva ustrezno prilagoditev v skladu s 
predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če država članica meni, da mora 
zaradi pomembnih potreb, ki zadevajo 
varstvo okolja, ohraniti nacionalne določbe 
ali uvesti nove, ki temeljijo na znanstvenih 
dokazih glede varstva okolja zaradi 
problema, ki se v tej državi članici pojavi 
po sprejetju ustreznega izvedbenega 
ukrepa, to lahko stori ob upoštevanju člena 
95(4), (5) in (6) Pogodbe, ki predvideva 
predhodno uradno obvestilo Komisiji in 
njeno odobritev.

(10) Če država članica meni, da mora 
zaradi pomembnih potreb, ki zadevajo 
varstvo okolja, ohraniti nacionalne določbe 
ali uvesti nove, ki temeljijo na znanstvenih 
dokazih glede varstva okolja zaradi 
problema, ki se v tej državi članici pojavi 
po sprejetju ustreznega izvedbenega 
ukrepa, to lahko stori ob upoštevanju člena 
95(4), (5) in (6) Pogodbe, ki predvideva 
predhodno uradno obvestilo Komisiji in 
njeno odobritev, če te nacionalne določbe 
ne škodujejo delovanju notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje nacionalnih določb ali uvedba novih ne posega v delovanje notranjega trga. 



PE416.577v01-00 8/15 PR\757446SL.doc

SL

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ta direktiva naj bi spodbujala tudi 
integracijo okoljsko primerne zasnove 
v malih in srednje velikih podjetjih 
(v nadaljevanju „MSP“) ter zelo majhnih 
podjetjih. Takšno integracijo bi bilo 
mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo 
in enostavnim dostopom do informacij 
o trajnostnih vidikih njihovih izdelkov.

(21) Ta direktiva naj bi spodbujala tudi 
integracijo okoljsko primerne zasnove 
v malih in srednje velikih podjetjih 
(v nadaljevanju „MSP“) ter zelo majhnih 
podjetjih. Takšno integracijo bi bilo 
mogoče pospešiti s široko razpoložljivostjo 
in enostavnim dostopom do informacij 
o trajnostnih vidikih njihovih izdelkov. 
Poleg tega Komisija zagotovi ustrezno 
finančno podporo predstavnikom 
organizacij evropskih MSP, da bi njim in 
zelo majhnim podjetjem zagotovile 
učinkovito sodelovanje v Posvetovalnem 
forumu iz člena 18.

Or. en

Obrazložitev

MSP in zelo majhna podjetja ponavadi nimajo časa, finančnih sredstev in znanja tujih 
jezikov, da neposredno prispevajo k delu Posvetovalnega foruma. Zato je treba njihovo 
zastopništvo prepustiti reprezentativnim organizacijam evropskih MSP, ki ji mora pri 
izvajanju te naloge Komisija finančno podpirati. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Komisija mora na podlagi izkušenj, 
pridobljenih pri uporabi Direktive, 
pregledati svoje delovanje in učinkovitost 
ter oceniti ustreznost razširitve njenega 
področja uporabe na izdelke, ki niso 
povezani z energijo. Komisija se mora med 
pregledom posvetovati s predstavniki držav 

(38) Komisija mora na podlagi izkušenj, 
pridobljenih pri uporabi Direktive, 
pregledati učinkovitost te direktive in vseh 
njenih izvedbenih ukrepov ter metod, ki 
podpirajo pripravo na izvajanje ukrepov.
Komisija se mora med pregledom 
posvetovati s predstavniki držav članic in 
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članic in zadevnimi zainteresiranimi 
strankami.

zadevnimi zainteresiranimi strankami.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe na vse izdelke bo omogočila večje upoštevanje tudi drugih 
okoljskih parametrov , razen energetske učinkovitosti. Zato je treba pregledati metode 
pripravljanja izvedbenih ukrepov. Metoda, ki temelji na več merilih, je prav tako v skladu s 
pristopom življenjskega ciklusa, ki ga spodbuja Akcijski načrt za trajnostno porabo, 
proizvodnjo in industrijsko politiko. Uvodna izjava mora biti skladna s členom 21 o pregledu.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Izdelek, povezan z energijo “, v 
nadaljnjem besedilu „izdelek“,  je vsako 
blago, ki med uporabo vpliva na porabo 
energije ki je  dano v promet in/ali v 
uporabo v Evropski uniji , vključno z deli, 
ki so namenjeni vgradnji izdelke, 
povezane z energijo , za katere velja ta 
direktiva, ki so dani v promet in/ali 
uporabo kot samostojni deli za končne 
uporabnike in za katere je mogoče 
neodvisno oceniti njihovo okoljsko 
učinkovitost.

1. „Izdelek“ je vsako blago, ki med 
uporabo vpliva na porabo energije, ki je
dano v promet in/ali v uporabo v Evropski 
uniji in za katere je mogoče neodvisno 
oceniti njihovo okoljsko učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe na vse izdelke zahteva ustrezno prilagoditev v skladu s 
predlogom spremembe 1.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija najpozneje do 6. julija 
2007 delovni načrt, ki naj bo dostopen 
javnosti.

1. V skladu z merili iz člena 15 in po 
posvetu s Posvetovalnim forumom iz člena 
18 izdela Komisija delovni načrt, ki naj bo 
dostopen javnosti.

Delovni načrt določi za naslednja tri leta 
okvirni seznam skupin izdelkov, ki bodo 
pri sprejemanju izvedbenih ukrepov 
obravnavane prednostno.

Delovni načrt določi za naslednja tri leta 
okvirni seznam skupin izdelkov, ki bodo 
pri sprejemanju izvedbenih ukrepov 
obravnavane prednostno.

Delovni načrt Komisija redno dopolnjuje 
po posvetu s Posvetovalnim forumom.

Delovni načrt Komisija redno in vsaj vsaka 
tri leta dopolnjuje po posvetu 
s Posvetovalnim forumom.

Or. en

Obrazložitev

Datum iz prvega odstavka je zastaral, zato ga je treba črtati. Da bi imeli približen referenčni 
okvir, se predlaga, da Komisija najmanj vsaka tri leta predloži nov delovni načrt, s katerim bi 
zagotovila stalno izboljševanje in načrtovanje za industrijo.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje leta 2012 Komisija pregleda 
ustreznost razširitve področja uporabe 
Direktiva na izdelke, ki niso povezani z 
energijo , učinkovitost te direktive in 
njenih izvedbenih ukrepov, prag za 
izvedbene ukrepe, mehanizme tržnega 
nadzora in morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavila 

Najpozneje leta 2012 Komisija pregleda 
učinkovitost te direktive in njenih 
izvedbenih ukrepov, učinkovitost metod, 
ki podpirajo pripravo izvedbenih ukrepov, 
pri čemer ustrezno pokrivajo okoljske 
vplive izdelkov skozi njihov celoten 
življenjski ciklus, prag za izvedbene 
ukrepe, mehanizme tržnega nadzora in 
morebitne povezane spodbujene 
samoregulativne mehanizme, po 
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predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

posvetovanju s posvetovalnim forumom iz 
člena 18, ter po potrebi predstavila 
predloge za spremembe te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe na vse izdelke bo omogočila večje upoštevanje tudi drugih 
okoljskih parametrov , razen energetske učinkovitosti. Zato je treba pregledati metode 
pripravljanja izvedbeni ukrepov, da bi poleg parametrov energetske učinkovitosti upoštevali 
tudi življenjski ciklus izdelka. Metoda, ki temelji na več merilih, je prav tako v skladu s 
pristopom življenjskega ciklusa, ki ga spodbuja Akcijski načrt za trajnostno porabo, 
proizvodnjo in industrijsko politiko.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

COM(2008)0399 of – 2008/0151(COD)

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 6. september 2008

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev)
KOM(2008)0399 z dne 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 24. julija 
2008, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Na tem srečanju1 se je po pregledu predloga za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
prenovi Direktivo 2005/32/ES Evropskega parlament in Sveta z dne 6. julija 2006 o 
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter Direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta posvetovalna delovna skupina soglasno odločila, da se v 
členu 20 besedo „kazni“ nadomesti z besedo „pravila“, dodatek zadnjega stavka (ki se glasi 
„Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah najpozneje do datuma iz člena 23(1) in jo 
nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje“) pa bi morali 
označiti s sivo barvo, ki se ponavadi uporablja za velike spremembe.

Posvetovalna skupina je zato lahko po pregledu predloga soglasno sklenila, da ne vsebuje 
bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v tem mnenju opredeljene kot take. V zvezi s 
kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je 
sklenila tudi, da predlog Komisije vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez 

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna različica obravnavanega besedila.
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vsebinskih sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult actg. Director General
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OBRAZLOŽITEV

„Na okolje pomembno vplivajo naši sedanji vzorci porabe in proizvodnje, skupaj s 
toplogrednimi plini, onesnaževanjem in izčrpavanjem naravnih virov. Veliko tega lahko 
spremenimo, da naš način porabe in proizvodnje v Evropi prinese koristi ter postane 
trajnosten brez dodatnih stroškov za podjetja in gospodinjstva.“ (Povzeto iz Akcijskega 
načrta Evropske komisije za trajnostno porabo, proizvodnjo in industrijsko politiko, ki med 
drugim vključuje zahteve za okoljsko primerno zasnovo več izdelkov).

Okvirna Direktiva 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 
vzpostavlja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo, v nadaljevanju „direktiva za okoljsko primerno zasnovo“. Namen predlagane 
prenovitve direktive za okoljsko primerno zasnovo je vključiti spremenjeno Direktivo 
2008/28/ES1 in razširiti njeno področje uporabe, da se omogoči določanje zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo vseh izdelkov, povezanih z energijo. Takšne zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo so zavezujoče določbe, ki jih določajo izvedbeni ukrepi, in katerih namen je 
zagotoviti, da izdelki nimajo škodljivih vplivov na okolje. 

Preoblikovana različica

Vaš poročevalec predvsem obžaluje, da Komisija predlaga samo omejeno prenovitev 
pomembne direktive za okoljsko primerno zasnovo, zlasti ker ni „bistvenih sprememb“ 
direktive, ki bi potrebovala prenovo.  

Področje uporabe

V prenovljeni različici Komisija predlaga samo, da se razširi področje uporabe direktive na 
„izdelke, povezane z energijo“, ki so opredeljeni kot „vsi izdelki, ki vplivajo na porabo 
energije med uporabo“ in se zavezuje, da bo leta 2012 pregledala, ali je potrebna nadaljnja 
razširitev področja uporabe. Na drugi strani pa vaš poročevalec predlaga takojšnjo razširitev 
področja uporabe na vse izdelke, razen za potniška ali tovorna prevozna sredstva, da bi 
zagotovili večje prilagajanje prihodnjim okoljskim izzivom in prednostnim nalogam, kot so 
trajnostna uporaba naravnih virov. Glede na presojo vplivov Komisije je bila ta možnost 
opredeljena kot najboljša, medtem, ko možnost, predstavljena v predlogu, ni bila še nikoli 
ocenjena! 

Splošni cilj direktive za okoljsko primerno zasnovo je izboljšanje okoljske uspešnosti
izdelkov z najnižjimi stroški v življenjskem ciklusu. Domnevno je lahko večina izdelkov bolj 
okoljsko uspešna z manjšim vplivom na okolje po isti ali malo višji ceni za potrošnike.
Omejena razširitev področja uporabe na izdelke, povezane z energijo, bo ovirala 

                                               
1 Direktiva 2008/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 
2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, 
in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES glede Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (UL L 81, 20.3.2008, str. 48).
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uresničevanje celotne zmogljivosti stroškovno učinkovitih izboljšanj okoljskih vplivov 
izdelkov, ker bi se lahko dodale samo nekatere nove skupine izdelkov.

Zato je nujno, da zakonodajni okvir EU za okoljsko primerno zasnovo omogoča sistematično 
vključevanje okoljsko pomembnih vidikov v faze snovanja vseh izdelkov, ki imajo možnost 
izboljšanja.

Razširitev področja uporabe direktive za okoljsko primerno zasnovo ne bo ovirala obstoječega 
postopka izvajanja, saj je direktiva okvirna in sprememba področja uporabe zato ne bi 
neposredno vplivala na izbiro izdelka. Še vedno pa se mora Komisija v skladu s komitološkim 
postopkom odločiti, katere izdelke je treba obravnavati z izvedbenimi ukrepi in kako jih 
razporediti po pomembnosti. Dodajanje relativno poljubne predhodne presoje, kot je razširitev 
samo na izdelke, povezane z energijo, ne bi bilo upravičeno.

Razširitev področja uporabe tudi na izdelke, ki niso povezani z energijo, bi omogočila večjo 
prilagodljivost za določitev prednosti izdelkov, ki imajo znaten okoljski vpliv in velike 
možnosti, da se jih naredi okolju bolj prijazne. Za širšo paleto izdelkov bi lahko določili 
minimalne okoljske zahteve in s tem izboljšali okoljsko uspešnost izdelkov, potrošnikom pa 
zagotovili večjo izbiro trajnostnih izdelkov.

V času zmanjševanja naravnih virov, okolju prijazni in energetsko učinkoviti izdelki ne bodo 
koristni le za potrošnike in okolje, temveč bodo čedalje bolj določali uspeh in konkurenčnost 
evropskih podjetij.   

Ocena

Glede na predlog vašega poročevalca, da se področje uporabe razširi na vse izdelke, je ocena 
za „ustreznost“ za nadaljnjo razširitev zastarela. Hkrati pa še vedno obstaja potreba, da se 
oceni vse mehanizme iz te direktive. Razen tega je treba preveriti metodologijo za študije 
pripravljanja izvedbenih ukrepov. Razširitev področja uporabe na vse izdelke bo povzročila 
večje upoštevanje drugih okoljskih parametrov namesto energetske učinkovitosti. Zato je 
treba oceniti metodologijo za pripravo izvedbenih ukrepov, da bi obravnavali življenjski cikel 
izdelka, ki je tudi v skladu s pristopom, ki ga spodbuja Akcijski načrt za trajnostno potrošnjo, 
proizvodnjo in industrijsko politiko.
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