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23.5.2018 A8-0165/2 

Ändringsförslag  2 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Ekodesigndirektivet syftar till att 

öka energieffektiviteten och höja 

skyddsnivån för miljön genom 

harmoniserade krav som säkerställer att 

den inre marknaden fungerar väl och 

gynnar ständiga minskningar av 

energirelaterade produkters övergripande 

miljöpåverkan. Dessa åtgärder inverkar 

också positivt på energitryggheten genom 

att de minskar energiförbrukningen. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1153946SV.docx  PE621.609v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.5.2018 A8-0165/3 

Ändringsförslag  3 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Tillämpningen av direktivet kan 

väsentligt bidra till EU:s arbete för att 

förbättra energieffektiviteten och bidra till 

förverkligandet av klimatåtgärdernas mål. 

C. Upphävandet av 

ekodesigndirektivet kan väsentligt bidra till 

EU:s arbete för att förbättra 

energieffektiviteten. Energi, särskilt 

fossila bränslen, bör betraktas som en 

nyckelresurs som också kan stödja 

utvecklingen av arbetstillfällen. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Ändringsförslag  4 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. I början av 2018 fanns 29 

särskilda ekodesignbestämmelser för olika 

produktgrupper, och dessutom hade man 

antagit tre frivilliga avtal som hade 

erkänts inom ramen för direktivet. 

utgår 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Ändringsförslag  5 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Ekodesigndirektivets 

tillämpningsområde utvidgades 2009 till 

alla energirelaterade produkter (med 

undantag av transportmedel), men 

ekodesignkraven har hittills inte omfattat 

några icke-energiförbrukande produkter. 

M. All utrustning för scenbelysning 

som används i underhållningsindustrin 

kommer 2020 att bli obsolet, och 

belysning med samma ljusstyrka, som är 

nödvändig för den kreativa sektorn, 

kommer att bli omöjlig att få tag på. 

Scenbelysning bör därför undantas från 

lagstiftningen. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Ändringsförslag  6 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. I ekodesigndirektivet anges det att 

dess komplementaritet med Reach-

förordningen om kemikalier bör bidra till 

att öka deras respektive verkan och 

fastställa konsekventa krav för 

tillverkarna, men kraven för användning 

av farliga kemikalier och återvinning av 

dessa har än så länge varit begränsade. 

O. Ekodesigndirektivet kommer att få 

en negativ inverkan på teatrar och 
liknande mötesplatser i Europa, och 

särskilt små inrättningar som kommer att 

drabbas oproportionerligt, varför den 

kreativa sektorn bör undantas från 

lagstiftningen. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Ändringsförslag  7 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl R 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. EU:s handlingsplan för den 

cirkulära ekonomin innehåller bland 

annat ett åtagande om att betona frågan 

om en cirkulär ekonomi i framtida 

produktdesignkrav enligt 

ekodesigndirektivet, genom att 

systematiskt undersöka aspekter som 

hållbarhet och möjligheter att reparera, 

uppgradera, återvinna eller identifiera 

vissa material eller ämnen. 

R. Ekodesigndirektivet kommer att få 

katastrofala konsekvenser för 

underhållningsindustrin och den 

europeiska kulturen. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Ändringsförslag  8 

Julia Reid 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Genomförandet av ekodesigndirektivet 

2017/2087(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner om 

att det i direktivet krävs att kommissionen 

ska vidta genomförandeåtgärder när en 

produkt uppfyller kriterierna, det vill säga 

en betydande försäljningsvolym, en 

betydande miljöpåverkan och en potential 

för förbättring. Parlamentet betonar 

kommissionens ansvar när det gäller att 

respektera detta mandat och sörja för att 

fördelarna för konsumenterna, den 

cirkulära ekonomin och miljön uppnås på 

ett ändamålsenligt sätt, och konstaterar 

att sådana produktstandarder bara kan 

tillämpas på EU-nivå och att 

medlemsstaterna därför litar på att 
kommissionen vidtar nödvändiga 

åtgärder. 

4. Europaparlamentet menar att 

sådana egenmäktiga energirelaterade 

beslut inte bör fattas av den icke-valda 

kommissionen. 

Or. en 

 

 


