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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at miljøvenligt design medfører økonomiske fordele for erhvervslivet og 

forbrugerne og bidrager betydeligt til Unionens klima- og energipolitikker og politikker 

for en cirkulær økonomi; 

B. der henviser til, at Kommissionen skønner, at direktivet om miljøvenligt design, sammen 

med forordningen om energimærkning, bidrager til omkring halvdelen af 

energisparemålene for 2020 og har et endnu større potentiale på længere sigt, og at begge 

retsakter bør mindske afhængigheden af import af fossile brændstoffer med 23 % for 

naturgas og 37 % for kul, ligesom de bør bidrage til at nå vores klimamål om at nedbringe 

CO2-emissionerne med 320 mio. ton om året; 

C. der henviser til, at de energibesparelser, der forventes opnået gennem direktivet om 

miljøvenligt design og energimærkningsdirektivet, kan omsættes til en årlig nedbringelse 

af energiregningerne for hver enkelt husstand på 490 EUR, samtidig med at de vil 

generere ekstra indtægter på 55 mia. EUR for erhvervslivet og engros- og detailsektoren 

hvert år og have potentiale til at skabe 800 000 nye direkte arbejdspladser i disse sektorer; 

D. der henviser til, at foranstaltninger vedrørende miljøvenligt design bør omfatte hele 

produkternes livscyklus med henblik på at forbedre ressourceeffektiviteten i Unionen, 

under hensyntagen til, at mere end 80 % af et produkts miljøindvirkning bestemmes i 

designfasen, som derfor spiller en meget vigtig rolle for så vidt angår at fremme aspekter 

vedrørende den cirkulære økonomi samt et produkts holdbarhed, opgraderingsmuligheder, 

reparationsmuligheder, genbrug og genanvendelse; 

E. der henviser til, at det ikke er nok at skabe mere bæredygtige og ressourceeffektive 

produkter, men at principperne om deleøkonomi og tjenestebaseret økonomi bør styrkes, 

samtidig med at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod 

lavindkomsthusstande, herunder dem, der er truet af energifattigdom, når de fremlægger 

programmer til fremme af udbredelsen af de mest ressourceeffektive produkter og 

tjenester; 

F. der henviser til, at Unionen er medundertegner af Stockholmkonventionen om resistente 

organiske miljøgifte (POP'er) og dermed forpligtet til at træffe foranstaltninger om 

udfasning af disse farlige stoffer, herunder ved at begrænse brugen heraf på 

produktdesignstadiet; 

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg sammen med forbrugerbeskyttelsesaktører, forskersamfundet og en bred vifte af 

civilsamfundsorganisationer ved adskillige lejligheder har opfordret til, at 

anvendelsesområdet for direktivet om miljøvenligt design udvides; 

1. anbefaler, at flere forbrugerprodukter omfattes af direktivet om miljøvenligt design 

(2009/125/EF); understreger, at der bør gives prioritet til IKT-produkter, der sælges i stort 

antal og ofte erstattes; understreger, at Kommissionen nøje bør vurdere og evaluere, 
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hvordan man kan forbedre og verificere bæredygtigheden af disse produktgrupper, navnlig 

mobiltelefoner/smartphones, for hvilke reservedele, batterier og tilbehør bør være 

letudskiftelige og universelle; 

2. anerkender, at teknologien bag IKT-produkter er under hastig udvikling, hvilket kan 

medføre, at lovgivning om disse produkter allerede er forældet, når den træder i kraft; 

opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at fremskynde de lovgivningsmæssige 

procedurer for miljøvenligt design af IKT-produkter og undersøge alternativer, som kan 

supplere foranstaltningerne inden for miljøvenligt design, med henblik på at overvåge 

ressourceeffektiviteten, når produkterne er i brug, f.eks. big data-teknikker;  

3. mener, at direktivet om miljøvenligt design har været et vigtigt redskab for så vidt angår 

produkters energieffektivitet, og mener, at den fremtidige koordinering med initiativer 

forbundet med den cirkulær økonomi kan fremme energieffektiviteten yderligere; 

opfordrer derfor til en ambitiøs plan om miljøvenligt design og den cirkulære økonomi, 

hvilket ville give både miljømæssige fordele og en enestående mulighed for jobudvikling; 

4. understreger, at der er behov for gradvist at vedtage målbare og gennemførlige 

produktkrav, som er fuldstændig harmoniseret på EU-plan, for at sikre et velfungerende 

indre marked og støtte innovation, forskning og europæiske producenters 

konkurrenceevne, og at sikre fair konkurrence, uden at skabe unødvendige administrative 

byrder; 

5. opfordrer til, at kravene om miljøvenligt design udvides til også at omfatte 

ressourceeffektivitet, den cirkulære økonomi og produkters sundhedsaspekter; mener, at 

det er nødvendigt at kombinere ressourceeffektivitet og materialers cirkularitet med 

vedvarende energibesparelser, idet der tages højde for den hidtidige forbedringsrate og 

opstilles nye krav; understreger, at energi, navnlig vedvarende energi, bør betragtes som 

en vigtig ressource, og at produkter bør optimeres for så vidt angår energi- og vandforbrug 

samt materialeanvendelse set ud fra et livscyklusperspektiv; mener, at holdbarhed, 

opgraderingsmuligheder, reparationsmuligheder og genanvendelighed også kan bidrage til 

jobskabelse;  

6. understreger behovet for at indføre etiske kriterier, der navnlig er forbundet med 

oprindelsen og udvindingen af de anvendte materialer samt de sociale vilkår for 

arbejdstagerne og lokalbefolkningen; 

7. beklager, at der kun er gjort begrænsede fremskridt inden for at inkludere aspekter 

vedrørende den cirkulære økonomi i gennemgangen af eksisterende produktspecifikke 

foranstaltninger og nye produktgrupper; bemærker, at der ganske vist på lovende vis er 

blevet lagt særlig vægt på aspekter vedrørende den cirkulære økonomi i arbejdsplanen for 

miljøvenligt design 2016-2019, Kommissionens pakke om cirkulær økonomi og dette 

emnes betydning, men at arbejdet på dette område har været skuffende; opfordrer derfor 

indtrængende Kommissionen til at fremskynde indsatsen for at sikre, at direktivet om 

miljøvenligt design yder et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi; 

8. understreger behovet for, at 

a) muligheden for opgradering fremmes ved hjælp af tilgængelige softwareopdateringer 

til elektronisk udstyr  
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b) muligheden for reparation fremmes gennem tilgængeligheden af reservedele i hele et 

produkts levetid til en rimelig pris i forhold til produktets samlede pris  

c) genanvendeligheden øges ved anvendelse af én enkelt type eller kompatibel 

polymerplast; 

9. understreger, at det ikke er nok at sikre genanvendelighed, men at også den faktiske 

anvendelse af genvundne materialer bør fremmes; mener på den ene side, at 

genanvendelighed og nem demontering af produkter bør indarbejdes i designfasen, således 

at udtjente produkter kan konverteres til sekundære råmaterialer af høj kvalitet, og på den 

anden side, at den faktiske genanvendelse af disse sekundære råmaterialer i nye produkter 

skal fremmes og støttes, f.eks. ved at indføre en obligatorisk minimal anvendelse af 

genanvendte materialer til nye produkter; 

10. understreger, at det for at sikre anvendelsen af genanvendte/sekundære materialer er 

afgørende at have tilgængelighed af genanvendte/sekundære materialer af høj kvalitet, og 

at der derfor bør etableres et velorganiseret marked for disse materialer; 

11. understreger vigtigheden af at pålægge producenter ansvar og udvide garantiperioder og -

betingelser, forpligte producenter/sælgere til at tage ansvar for hele et produkts livscyklus, 

fremme reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, modularitet og 

genanvendelighed og sikre, at råmaterialer og affaldshåndtering forbliver inden for Den 

Europæiske Union; 

12. understreger, at anvendelse af materialer og stoffer af kritisk betydning såsom sjældne 

jordarter eller stoffer, der er giftige eller giver anledning til bekymring, f.eks. resistente 

organiske miljøgifte (POP) og hormonforstyrrende stoffer, specifikt skal tages i 

betragtning i forbindelse med de udvidede krav om miljøvenligt design for at begrænse 

brugen heraf eller i det mindste at sikre muligheden for at udvinde/udskille dem, når de er 

udtjente; 

13. understreger, at der er behov for at optimere og beskytte beslutningsprocessen; 

understreger, at foranstaltninger inden for miljøvenligt design bør vedtages individuelt 

inden for fastsatte og meddelte frister og straks bør gennemføres; opfordrer 

Kommissionen til at afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførelsen;  

14. fastholder, at det er nødvendigt at optimere markedsovervågningen af markedsførte 

produkter gennem et bedre samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og 

mellem medlemsstaterne indbyrdes; anbefaler, at der organiseres en EU-dækkende 

koordinering, der forestås af Kommissionen, mellem de nationale 

markedstilsynsmyndigheder; 

15. understreger, at forsøgsprotokoller bør være tættere på de virkelige forhold, bl.a. at 

produkterne skal afprøves under forhold og i et miljø, der så tæt som muligt simulerer den 

gennemsnitlige forbrugers; opfordrer til, at både leverandørers og 

markedsovervågningsmyndigheders afprøvningsmetoder etableres og udføres på en sådan 

måde, at enhver tilsigtet eller utilsigtet manipulation eller forbedring af testresultaterne 

opdages og elimineres, og at de tilladte afvigelser mellem afprøvede og deklarerede 

resultater begrænses til måleudstyrets statistiske fejlmargen; 
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16. fremhæver Kommissionens overslag, der viser, at 10-25 % af produkterne på markedet 

ikke overholder kravene vedrørende miljøvenligt design og energimærkning, hvilket 

svarer til, at ca. 10 % af de forventede besparelser går tabt; opfordrer indtrængende til 

bedre overvågning af overensstemmelsen; fremhæver det store potentiale ved hurtige 

screeningmetoder for så vidt angår at afsløre de produkter og produkttyper, der er mest 

tilbøjelige til ikke at leve op til direktivet om miljøvenligt design;  

17. opfordrer til større sammenhæng og synergi med anden sektorspecifik lovgivning og 

europæiske instrumenter, herunder kriterierne for ansvarlige offentlige indkøb, 

miljømærket og fælles anvendelse af den produktdatabase, der er oprettet ved forordning 

(EU) 2017/1369 om opstilling af rammer for energimærkning;  

18. opfordrer til ordentlig finansiering, således at EU og medlemsstaterne kan sikre 

tilstrækkelig overvågning af politikudviklingen, foretage markedsovervågning, skabe nye 

forretningsmuligheder, foretage høringer på nationalt plan, inden medlemsstaterne 

stemmer om gennemførelsesforanstaltninger og udformer proaktive 

kommunikationsstrategier; opfordrer Kommissionen til proaktivt at kommunikere 

fordelene ved miljøvenligt design til de europæiske borgere som en integrerende del af 

proceduren for vedtagelse af disse foranstaltninger; 

19. opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at gå foran som et godt eksempel ved 

at indføre og gøre fuld brug af den cirkulære økonomi og grønne offentlige 

indkøbsstrategier for at prioritere produkter, der er dokumenteret bæredygtige, f.eks. 

produkter med miljømærket og de højeste standarder for ressourceeffektivitet, i alle 

investeringer og fremme en udbredt anvendelse af grønne offentlige indkøb, også i den 

private sektor; 

  



 

AD\1148642DA.docx 7/8 PE615.480v01-00 

 DA 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 21.3.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

58 

3 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José 

Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard 

Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop 

Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa 

Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, 

Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter 

Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, 

Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, 

Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika 

Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul 

Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis 

Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude 

Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, 

Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Jakop Dalunde, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique 

Riquet, Pavel Telička 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel 

 
  



 

PE615.480v01-00 8/8 AD\1148642DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

58 + 

ALDE Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel 

Telička 

ECR Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen 

Tošenovský 

EFDD Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

ENF Christelle Lechevalier 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

PPE Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 

Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, 

Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano 

Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna 

Záborská 

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, 

Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 

Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina 

Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes 

 

3 - 

EFDD Jonathan Bullock 

ENF Angelo Ciocca 

PPE Hermann Winkler 

 

1 0 

ENF Gerolf Annemans 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


