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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 

som antas: 

A. Ekodesign medför ekonomiska fördelar för industrin och konsumenterna och bidrar 

avsevärt till unionens klimat- och energipolitik och dess politik för en cirkulär ekonomi. 

B. Kommissionen uppskattar att ekodesigndirektivet tillsammans med förordningen om 

energieffektivitetsmärkning bidrar till ungefär hälften av energisparmålet för 2020, och 

har ännu större potential på längre sikt, och att de båda rättsakterna torde minska 

importberoendet av fossila bränslen med 23 % för naturgas och 37 % för kol och även 

torde bidra till uppnåendet av våra klimatmål genom att minska koldioxidutsläppen med 

320 miljoner ton varje år. 

C. De uppskattade besparingarna genom ekodesign- och energimärkningsramen kan även 

innebära minskade energikostnader för varje hushåll med 490 euro om året och samtidigt 

ge extra inkomster på 55 miljarder euro årligen för industrin och grossist- och 

detaljhandelssektorerna och potentiellt skapa 800 000 nya direkta arbetstillfällen i de 

sektorerna. 

D. Ekodesignåtgärder bör omfatta produkternas hela livscykel för att förbättra 

resurseffektiviteten i unionen med tanke på att över 80 % av en produkts miljöpåverkan 

avgörs i designfasen, som därför har en ytterst viktig roll i främjandet av aspekter rörande 

cirkulär ekonomi, hållbarhet, möjligheter till uppgradering och reparation samt 

återanvändning och återvinning av en produkt. 

E. Förutom mer hållbara och resurseffektiva produkter behövs en förstärkning av 

delningsekonomins och tjänsteekonomins principer, och samtidigt bör låginkomsthushåll, 

även sådana som riskerar energifattigdom, ägnas särskild uppmärksamhet när 

medlemsstaterna lägger fram program för att uppmuntra användning av de mest 

resurseffektiva produkterna och tjänsterna. 

F. Unionen är part i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och är 

därför skyldig att vidta åtgärder för en utfasning av sådana farliga ämnen, bland annat 

genom att begränsa deras användning i produktdesignfasen. 

G. Parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har, tillsammans med 

konsumentskyddsaktörer, forskarsamhället och en rad olika civilsamhällesorganisationer, 

vid upprepade tillfällen begärt att ekodesigndirektivets tillämpningsområde ska utvidgas. 

1. Europaparlamentet förordar att fler konsumentprodukter ska omfattas av 

ekodesigndirektivets (2009/125/EG) tillämpningsområde. Parlamentet poängterar att 

förtur bör ges åt IKT-produkter, som säljs i stora antal och ofta byts ut. Parlamentet 

framhåller att kommissionen noga bör bedöma och utvärdera hur hållbarheten inom 

sådana produktgrupper ska förbättras och kontrolleras, särskilt mobil-/smarttelefoner, vars 

reservdelar, batterier och tillbehör bör vara lätt utbytbara och av universell karaktär. 
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2. Europaparlamentet inser att tekniken i fråga om IKT-produkter utvecklas snabbt, vilket 

kan leda till att lagstiftningen för sådana produkter är föråldrad redan när den träder i 

kraft. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck kommissionen att skynda på 

processerna i samband med ekodesignreglering av IKT-produkter och att titta på alternativ 

som kan fungera som komplement till ekodesignåtgärder i syfte att övervaka 

resurseffektiviteten när produkterna är i bruk, exempelvis genom att använda 

stordatateknik.  

3. Europaparlamentet anser att ekodesigndirektivet har varit ett viktigt verktyg för 

produkters energieffektivitet och att framtida samordning med initiativ med anknytning 

till den cirkulära ekonomin skulle kunna förbättra energieffektiviteten ytterligare. Därför 

vill parlamentet se en ambitiös plan för ekodesign och den cirkulära ekonomin, som skulle 

ge både miljövinster och en unik möjlighet till utveckling av arbetstillfällen. 

4. Europaparlamentet framhåller behovet av att gradvis införa mätbara och genomförbara 

produktkrav som är helt harmoniserade på unionsnivå för att bevara en fungerande inre 

marknad, stödja europeiska tillverkares innovation, forskning och konkurrenskraft och 

garantera rättvis konkurrens utan att skapa en onödig administrativ börda. 

5. Europaparlamentet vill att ekodesignkriterierna ska vidgas till att omfatta 

resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hälsorelaterade aspekter av produkter. 

Parlamentet anser det nödvändigt att kombinera resurseffektivitet och cirkulär potential 

hos material med kontinuerliga energibesparingar, med beaktande av den historiska 

förbättringsgraden i fråga om att fastställa nya krav. Parlamentet framhåller att energi, 

särskilt från förnybara källor, bör betraktas som en nyckelresurs och att produkter bör 

optimeras med avseende på energi- och vattenförbrukning och materialanvändning ur ett 

livscykelperspektiv. Hållbarhet och möjlighet att uppgradera, reparera och återvinna kan 

också stödja utvecklingen av arbetstillfällen.  

6. Europaparlamentet framhåller att det krävs etiska kriterier bland annat för hur de använda 

materialen utvunnits och var de kommer ifrån, men även för arbetstagarnas och 

lokalbefolkningarnas sociala villkor. 

7. Europaparlamentet beklagar att endast små framsteg gjorts med att arbeta in aspekter av 

den cirkulära ekonomin i översynen av befintliga produktspecifika åtgärder och nya 

produktgrupper. Trots att det såg lovande ut med särskild uppmärksamhet ägnad åt den 

cirkulära ekonomin i arbetsplanen för ekodesign 2016–2019 och i kommissionens paket 

om den cirkulära ekonomin och trots detta ämnes betydelse har arbetet i frågan varit en 

besvikelse. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga i en högre växel och se 

till att ekodesigndirektivet lämnar ett betydande bidrag till den cirkulära ekonomin. 

8. Europaparlamentet framhåller behovet av att 

a) främja skalbarhet genom tillgång till programvaruuppdateringar för elektroniska 

apparater,  

b) underlätta möjligheterna till reparation genom att reservdelar finns tillgängliga under 

produktens hela livscykel till rimliga priser sett till produktens totala kostnad,  
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c) förbättra möjligheterna till återvinning genom användning av unik eller kompatibel 

polymerplast. 

9. Europaparlamentet framhåller att inte bara möjligheten till återvinning bör säkerställas 

utan även att den faktiska användningen av återvunnet material bör främjas. Dels måste 

möjligheten till återvinning och lätt nedmontering av produkter inbegripas i designfasen så 

att uttjänta produkter kan omvandlas till högkvalitativa sekundära råmaterial, dels måste 

den faktiska återanvändningen av dessa sekundära råmaterial i nya produkter främjas och 

stödjas, exempelvis genom en obligatorisk minsta användning av återvunnet material i nya 

produkter. 

10. Europaparlamentet framhåller att en nödvändig förutsättning för att användningen av 

återvunna/sekundära material ska kunna säkerställas är att det finns högkvalitativa 

sekundära material, och därför bör en välorganiserad marknad för sekundära material 

upprättas. 

11. Europaparlamentet framhåller vikten av att lägga ansvar på producenterna och utvidga 

garantiperioderna och garantivillkoren, tvinga tillverkarna/försäljarna att ta ansvar för en 

produkts hela livscykel, främja möjligheterna till reparation, uppgradering, modularitet 

och återvinning och se till att råmaterial och avfallshantering stannar kvar i Europeiska 

unionen. 

12. Europaparlamentet framhåller att användningen av material och ämnen av kritisk 

betydelse, såsom sällsynta jordartsmetaller, eller ämnen som är av toxisk natur eller som 

inger betänkligheter, såsom långlivade organiska föroreningar och hormonstörande 

ämnen, måste beaktas särskilt i de utvidgade ekodesignkriterierna så att deras användning 

begränsas eller så att det åtminstone finns en möjlighet att extrahera/separera dem i slutet 

av livscykeln. 

13. Europaparlamentet framhåller behovet av att optimera och slå vakt om beslutsprocessen. 

Parlamentet poängterar att ekodesignåtgärder bör antas enskilt inom fastställda och 

angivna tidsfrister och genomföras skyndsamt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

avsätta nödvändiga resurser för genomförandet.  

14. Europaparlamentet insisterar på att marknadsövervakningen av produkter som släppts ut 

på marknaden måste optimeras genom bättre samarbete mellan kommissionen och 

medlemsstaterna, och mellan medlemsstaterna själva. Parlamentet förordar en EU-

omfattande samordning mellan de nationella marknadskontrollmyndigheterna under 

kommissionens ledning.  

15. Europaparlamentet framhåller att testprotokollen bör ligga närmare verkliga förhållanden, 

dvs. att produkterna bör testas under förhållanden och i miljöer som så noga som möjligt 

simulerar genomsnittskonsumentens. Parlamentet vill att testmetoderna hos både 

leverantörer och marknadskontrollmyndigheter ska fastställas och genomföras på ett sätt 

som gör att all avsiktlig eller oavsiktlig manipulering eller förbättring av testresultaten 

upptäcks och undanröjs, och att de tillåtna avvikelserna mellan testade och uppgivna 

resultat ska begränsas till mätutrustningens statistiska felmarginal. 

16. Europaparlamentet lyfter fram kommissionens uppskattningar att 10–25 % av produkterna 

på marknaden strider mot ekodesign- och energimärkningskraven, vilket innebär att runt 



 

PE615.480v01-00 6/8 AD\1148642SV.docx 

SV 

10 % av de förväntade besparingarna går om intet. Parlamentet efterlyser bättre kontroll 

av efterlevnaden. Parlamentet lyfter fram den stora potentialen i snabbscreeningmetoder 

när det gäller att upptäcka de produkter och produkttyper som löper störst risk att strida 

mot ekodesigndirektivet.  

17. Europaparlamentet efterlyser större samstämmighet och fler synergier med annan 

sektorsspecifik lagstiftning och andra EU-verktyg, inte minst kriterierna för ansvarsfulla 

offentliga upphandlingar, miljömärket och gemensam användning av den databas för 

produktregistrering som inrättats genom förordning (EU) 2017/369 om fastställande av en 

ram för energimärkning.  

18. Europaparlamentet efterlyser ordentlig finansiering så att unionen och medlemsstaterna 

kan säkerställa adekvat bevakning av policyutvecklingen, utföra marknadsövervakning, 

skapa nya affärsmöjligheter, samråda på nationell nivå innan medlemsstaterna röstar om 

genomförandeåtgärderna och utforma proaktiva kommunikationsstrategier. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att kommunicera proaktivt med européerna om vinsterna med 

ekodesignåtgärder som en integrerad del i antagandet av dessa åtgärder. 

19. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att föregå med gott 

exempel genom att införa och dra full nytta av den cirkulära ekonomin och strategierna 

för grön offentlig upphandling för att prioritera beprövade hållbara produkter, såsom 

miljömärkta produkter, och högsta tänkbara resurseffektivitetsstandarder i alla 

investeringar och främja en utbredd användning av grön upphandling, även i den privata 

sektorn. 
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