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KORT BEGRUNDELSE

Generelt

I juli 2008 fremsatte Kommissionen en "Handlingsplan for bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig produktion". Pakken med handlingsplaner og forslag indeholder en omarbejdet 
udgave af direktivet om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter1 (direktivet om 
miljøvenligt design). Det overordnede mål med omarbejdelsen af direktiv 2005/32/EF er at 
udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte fastlæggelsen af krav til miljøvenligt 
design af energirelaterede produkter. Produkter, der ikke i sig selv forbruger energi, men som 
har en indvirkning på energiforbruget, såsom vinduer og vandanordninger, vil derfor også 
være omfattet af rammedirektivet. Miljøvenligt design af brusehoveder kan f.eks. mindske 
vandforbruget og derved reducere det overordnede energibehov for vandopvarmning. 

Formål

1) Direktivets anvendelsesområde

Forslaget om at udvide direktivet om miljøvenligt design til også at omfatte energirelaterede 
produkter åbner op for et hidtil uudnyttet potentiale for energibesparelser. Ved at udvide 
fastsættelsen af miljømæssige minimumsstandarder til et bredere udvalg af produkter vil 
direktivet bidrage til at forbedre produkternes miljømæssige egenskaber. Det vil bidrage til at 
spare på de knappe ressourcer og borgernes penge.

Det er ikke muligt at behandle alle produkter på samme tid, og den gradvise udvidelse af 
direktivets anvendelsesområde er derfor en hensigtsmæssig tilgang. Fremtidens produkter skal 
dog ikke kun fremstilles og anvendes energieffektivt, men også med øget 
ressourceeffektivitet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en klar tidsramme for 
Kommissionens revision af direktivet, så det omfatter alle produkter (artikel 21), og ikke 
overlade det til en vurdering af "hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udvide direktivets 
anvendelsesområde til at omfatte ikke-energirelaterede produkter" senest i 2012.  

2) Hindring af "snyltevirksomheder"

Direktivet om miljøvenligt design og forslaget om at udvide det til også at omfatte 
energirelaterede produkter giver industrien mulighed for selvregulering, såsom frivillige og 
ensidige forpligtelser. Denne bestemmelse skal gøre det billigere, hurtigere og mere fleksibelt 
at nå direktivets målsætninger. Da foranstaltningerne er frivillige, er der ingen garanti for, at 
forpligtelserne overholdes i praksis. Desuden er de frivillige forpligtelser ofte ikke 
gennemsigtige og ambitiøse nok.

De europæiske industrier påpeger, at denne bestemmelse giver "snyltevirksomheder" -
kortsigtede aktører, der planlægger at forlade markedet - mulighed for at markedsføre 
produkter, der ikke opfylder kravene. Det giver dem en urimelig konkurrencefordel og er en 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29-58.
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alvorlig hindring for etableringen af lige vilkår. Lovgivningsforanstaltninger bør derfor have 
forrang for frivillige aftaler.

3) Forøgelse af gennemsigtigheden

Gennemsigtighed og klare oplysninger er nøglen til en styrket og konstant produktforbedring. 
Erfaringen har imidlertid vist, at der ikke findes entydige og letforståelige oplysninger for 
forbrugerne, industrien og forvaltningsorganerne om miljøvenlige produkter. Desuden er den 
nuværende gennemførelses-/produktundersøgelsesproces tidskrævende og omkostningstung, 
hvilket betyder, at der kun er et mindre antal deltagere i interessentmøderne. Navnlig er 
SMV'er ikke tilstrækkeligt repræsenteret. Oprettelsen af en internetdatabase over miljøvenligt 
design (artikel 18a (ny)) vil give den europæiske industri og forbrugerne en stor merværdi ved 
at sikre lettilgængelige oplysninger og en hurtig og fleksibel deltagelse af interessenter.

Det er endvidere yderst vigtigt, at Kommissionen straks underretter Europa-Parlamentet 
(artikel 3, stk. 3) om de nationale markedstilsynsmyndigheders resultater, navnlig i tilfælde af 
manglende overensstemmelse.

Baggrund

Den aktuelle finanskrise øger EU's ansvar for at leve op til sine forpligtelser på energi- og 
miljøområdet. Det giver Europa mulighed for at omdefinere sine prioriteter og gøre de 
europæiske produkter førende i den internationale konkurrence.

Forbrugerne tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de økonomiske fordele ved 
energieffektive apparater og energieffektivt udstyr. Forbrugernes købsbeslutninger er 
imidlertid en forudsætning for vellykkede resultater. Energieffektivitet og 
ressourceeffektivitet bør være et centralt element i forbrugernes beslutninger. Anvendelsen af 
dynamiske standarder kombineret med præstationsbedømmelser og mærkningsordninger 
udgør et effektivt middel til at oplyse forbrugerne og omstille markedet i retning af 
økonomisk og ressourcemæssig effektivitet.

Da de naturlige ressourcer er begrænsede, vil miljøvenlige og energieffektive produkter ikke 
kun reducere EU's afhængighed af energiimport og mindske klimaændringerne, men også 
bidrage betydeligt til de europæiske virksomheders konkurrenceevne og succes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Formandskabets konklusioner på Det 
Europæiske Råds møde den 8.-9. marts 
2007 understregede behovet for at 
forbedre energieffektiviteten i EU med 
henblik på at nå målet om at spare 20 % 
på EU's energiforbrug i forhold til 2020-
prognoserne og opfordrede til en grundig 
og hurtig gennemførelse af de 
hovedprioriteter, der fremhæves i 
Kommissionens meddelelse af 19. oktober 
2006 med titlen "Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af 
potentialet". Handlingsplanen 
fremhævede det enorme potentiale for 
energibesparelser i produktsektoren. I sin 
beslutning af 31. januar 2008 opfordrede 
Europa-Parlamentet til en styrkelse af 
bestemmelserne i direktiv 2005/32/EF.

Begrundelse

Tilgangen til miljøvenligt design skal ses i lyset af Kommissionens "Handlingsplan for 
energieffektivitet" og den overordnede forpligtelse til at nedbringe energiforbruget med 20 % 
inden 2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at gribe ind i 
designfasen, da alt tyder på, at den 
forurening, der opstår i produktets 
livscyklus, og de fleste af omkostningerne 
bestemmes i denne fase.

(6) Det er nødvendigt at gribe ind i 
designfasen, da alt tyder på, at den 
forurening, der opstår i hele produktets 
livscyklus, og de fleste af omkostningerne 
bestemmes i denne fase.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at gribe ind i designfasen for energirelaterede produkter, da alt tyder på, 
at den forurening, der opstår i hele produktets livscyklus, og de fleste af omkostningerne 
bestemmes i denne fase.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Formålet med dette direktiv er at opnå 
et højt beskyttelsesniveau for miljøet ved at 
reducere energirelaterede produkters 
potentielle miljøpåvirkninger, hvilket i 
sidste ende vil gavne forbrugerne og andre 
slutbrugere. En bæredygtig udvikling 
kræver også, at der tages behørigt hensyn 
til de påtænkte foranstaltningers 
sundhedsmæssige, samfundsmæssige og 
økonomiske konsekvenser. En forbedring 
af produkternes energieffektivitet bidrager 
til energiforsyningssikkerheden, som er en 
forudsætning for en sund økonomi og 
dermed for en bæredygtig udvikling.

(9) Formålet med dette direktiv er at opnå 
et højt beskyttelsesniveau for miljøet ved at 
reducere energirelaterede produkters 
potentielle negative miljøpåvirkninger, 
hvilket i sidste ende vil gavne forbrugerne 
og andre slutbrugere. En bæredygtig 
udvikling kræver også, at der tages 
behørigt hensyn til de påtænkte 
foranstaltningers sundhedsmæssige, 
samfundsmæssige og økonomiske 
konsekvenser. En forbedring af 
produkternes energieffektivitet bidrager til 
energiforsyningssikkerheden, som er en 
forudsætning for en sund økonomi og 
dermed for en bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Det er vigtigt at opnå et højt miljøbeskyttelsesniveau gennem dette direktiv ved at reducere de 
energirelaterede produkters potentielle negative miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Selv om en bred tilgang til 
miljømæssige egenskaber er ønskelig, bør 
en reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem øget energieffektivitet være et 

(13) Selv om en bred tilgang til 
miljømæssige egenskaber er ønskelig, bør 
en reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem øget energieffektivitet være et 



AD\762954DA.doc 7/18 PE416.299v02-00

DA

prioriteret miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan.

prioriteret miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan. Forbedringen af 
energieffektiviteten er den hurtigste og 
billigste måde at reducere 
drivhusgasemissionerne på.

Begrundelse

Forbedringen af energieffektiviteten er den hurtigste og billigste måde at reducere 
drivhusgasemissionerne på.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det kan være nødvendigt og 
begrundet at fastsætte særlige kvantitative 
krav til miljømæssigt design for en række 
produkter eller miljømæssige aspekter 
deraf for at sikre, at deres miljøpåvirkning 
minimeres. I betragtning af det presserende 
behov for at bidrage til opfyldelsen af 
forpligtelserne inden for rammerne af 
Kyoto-protokollen til FN's 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) og uden at det berører den 
integrerede tilgang, der fremmes med dette 
direktiv, bør foranstaltninger med et stort 
potentiale for reduktion af 
drivhusgasemissionerne uden store 
omkostninger have en vis prioritet. 
Sådanne foranstaltninger kan også bidrage 
til en bæredygtig anvendelse af 
ressourcerne og udgøre et vigtigt bidrag til 
de tiårsrammeprogrammer om bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug, som 
der blev opnået enighed om på 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 
i Johannesburg i september 2002.

(14) Det kan være nødvendigt og 
begrundet at fastsætte særlige kvantitative 
krav til miljømæssigt design for en række 
produkter eller miljømæssige aspekter 
deraf for at sikre, at deres miljøpåvirkning 
minimeres. I betragtning af det presserende 
behov for at bidrage til opfyldelsen af 
forpligtelserne inden for rammerne af 
Kyoto-protokollen til FN's 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) og Fællesskabets forpligtelse 
til at nedbringe de samlede 
drivhusgasemissioner med mindst 20 % i 
forhold til 1990-niveauerne inden 2020 og 
med 30 %, hvis der bliver indgået en 
international aftale herom, og uden at det 
berører den integrerede tilgang, der 
fremmes med dette direktiv, bør 
foranstaltninger med et stort potentiale for 
reduktion af drivhusgasemissionerne uden 
store omkostninger have en vis prioritet. 
Sådanne foranstaltninger kan også bidrage 
til en bæredygtig anvendelse af 
ressourcerne og udgøre et vigtigt bidrag til 
de tiårsrammeprogrammer om bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug, som 
der blev opnået enighed om på 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 
i Johannesburg i september 2002.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at opdatere denne betragtning og indføje den afgørelse, som 
statsoverhovederne traf i marts 2007 vedrørende Fællesskabets reduktion af 
drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Dette direktiv bør ligeledes fremme 
integrationen af miljøvenligt design i små 
og mellemstore virksomheder og meget 
små virksomheder. En sådan integration 
kan lettes ved udbredt tilgængelighed af og 
let adgang til information vedrørende deres 
produkters bæredygtighed.

(21) Dette direktiv bør ligeledes fremme 
integrationen af miljøvenligt design i små 
og mellemstore virksomheder og meget 
små virksomheder. En sådan integration 
kan lettes ved udbredt tilgængelighed af og 
let adgang til information vedrørende deres 
produkters bæredygtighed samt adgang til 
specifikke finansielle instrumenter for de 
SMV'er, der arbejder inden for området 
energieffektivitetsforbedring.

Begrundelse

Integrationen af miljøvenligt design i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og meget 
små virksomheder kan lettes ved udbredt tilgængelighed af og let adgang til information 
vedrørende deres produkters bæredygtighed samt adgang til specifikke finansielle 
instrumenter for de SMV'er, der arbejder inden for området energieffektivitetsforbedring.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I forbindelse med dette direktivs 
gennemførelse bør medlemsstaterne aktivt 
tage højde for alle regler, der måtte blive 
fastsat i loven om små virksomheder, og 
som skal mindske byrderne for de små og 
mellemstore virksomheder med hensyn til 
såvel udveksling af information som 
anvendelse af de opstillede standarder.
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Begrundelse

Det er meget vigtigt at tage højde for de administrative byrder, SMV'erne pålægges, og 
tilsvarende at forsøge at reducere dem i videst muligt omfang.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ved udarbejdelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne og 
arbejdsplanen bør Kommissionen høre 
både medlemsstaternes repræsentanter og 
berørte parter i forhold til den pågældende 
produktgruppe, såsom industrien, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
håndværksvirksomheder, faglige 
organisationer, handlende, detailhandlere, 
importører, miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer.

(23) Ved udarbejdelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne og 
arbejdsplanen bør Kommissionen høre 
både medlemsstaternes repræsentanter og 
berørte parter i forhold til det pågældende 
produkt eller den pågældende 
produktgruppe, såsom industrien, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
håndværksvirksomheder, faglige 
organisationer, handlende, detailhandlere, 
importører, miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer.

Begrundelse

For at skabe sammenhæng mellem begrebet produkt som defineret i direktivet og en gruppe af 
sådanne produkter med henblik på udarbejdelse af gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) I forbindelse med opstillingen af 
standarder i henhold til dette direktiv bør 
medlemsstaterne aktivt tage højde for, at 
de små og mellemstore virksomheder 
nogle gange har særligt vanskeligt ved at 
gennemføre nye standarder. 
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Begrundelse

Det er meget vigtigt at tage højde for de administrative byrder, SMV'erne pålægges, og 
tilsvarende at forsøge at reducere dem i videst muligt omfang.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør tages hensyn til de moduler 
og regler, der er fastsat med henblik på 
anvendelse i direktiverne om teknisk 
harmonisering, jf. Rådets afgørelse 
93/465/EØF af 22. juli 1993 om 
modulerne for de forskellige faser i 
procedurerne for 
overensstemmelsesvurdering og regler om 
anbringelse og anvendelse af "CE-
overensstemmelsesmærkningen", med 
henblik på anvendelse i direktiverne om 
teknisk harmonisering1.

(25) Der bør tages hensyn til de moduler 
og regler, der er fastsat med henblik på 
anvendelse i direktiverne om teknisk 
harmonisering, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. 
juli 2008 om fælles rammer for 
markedsføring af produkter1.

1 EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23. 1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Tilsynsmyndighederne bør udveksle 
oplysninger om de påtænkte 
foranstaltninger på dette direktivs område 
med henblik på at forbedre 
markedsovervågningen. I dette samarbejde 
bør der gøres størst mulig brug af 
elektroniske kommunikationsmidler og de 
relevante fællesskabsprogrammer. 
Udveksling af information om et produkts 
miljømæssige egenskaber i hele dets 
livscyklus og om de opnåede resultater ved 
designløsninger bør ligeledes fremmes. 
Indsamling og formidling af al den viden, 

(26) Tilsynsmyndighederne bør udveksle 
oplysninger om de påtænkte 
foranstaltninger på dette direktivs område 
med henblik på at forbedre 
markedsovervågningen, under 
hensyntagen til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. 
juli 2008 om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter1. I dette 
samarbejde bør der gøres størst mulig brug 
af elektroniske kommunikationsmidler og 
de relevante fællesskabsprogrammer. 
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der fremkommer ved producenternes 
indsats til fordel for miljøvenligt design, er 
et af de vigtigste eksempler på den 
merværdi, der tilføres med nærværende 
direktiv.

Udveksling af information om et produkts 
samlede miljømæssige egenskaber i hele 
dets livscyklus og om de opnåede resultater 
ved designløsninger bør ligeledes fremmes. 
Indsamling og formidling af al den viden, 
der fremkommer ved producenternes 
indsats til fordel for miljøvenligt design, er 
et af de vigtigste eksempler på den 
merværdi, der tilføres med nærværende 
direktiv.
1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje de instrumenter, som dette direktiv supplerer, for ikke at hindre 
det igangværende arbejde under de andre supplerende fællesskabsinstrumenter.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør fremme og udvikle specifikke 
programmer og instrumenter til 
finansiering af forskning i miljøvenligt 
design af energirelaterede produkter.

Begrundelse

Medlemsstaterne og Kommissionen bør fremme og udvikle specifikke programmer og 
instrumenter til finansiering af forskning i miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter rammerne for 
fastlæggelsen af fællesskabskrav til 
miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter for at sikre den frie 

1. Dette direktiv fastsætter rammerne for 
fastlæggelsen af fællesskabskrav til 
miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter for at forbedre deres 
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bevægelighed for sådanne produkter i det 
indre marked.

miljømæssige egenskaber og sikre den frie 
bevægelighed for sådanne produkter i det 
indre marked.

Begrundelse

Formålet med omarbejdelsen af rammedirektiv 2005/32/EF er at udvide dets 
anvendelsesområde til også at omfatte fastlæggelsen af krav til miljøvenligt design af alle 
energirelaterede produkter. Det overordnede mål for denne udvidelse er dog ikke kun at sikre 
den frie bevægelighed for produkter, men også at forbedre deres miljømæssige egenskaber.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21 "et produkts miljømæssige egenskaber": 
resultaterne af producentens håndtering af 
produktets miljøaspekter, som afspejlet i 
dets tekniske dokumentationssæt

21 "et produkts miljømæssige egenskaber": 
resultaterne af producentens håndtering af 
produktets miljøaspekter, som afspejlet i 
dets tekniske dokumentationssæt, og 
produktets samlede indvirkning på miljøet 
i dets livscyklus

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
udvikler og fremmer udviklingen af 
specifikke programmer og instrumenter til 
finansiering af SMV'er, der arbejder 
inden for området 
energieffektivitetsforbedring.

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen udvikler og fremmer udviklingen af 
specifikke programmer og instrumenter til finansiering af SMV'er, der arbejder inden for 
området energieffektivitetsforbedring.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produktet skal have et betydeligt
potentiale med hensyn til at mindske dets 
miljøpåvirkning, uden at det medfører 
urimelige omkostninger, navnlig hvor:

c) produktet skal have et teknisk muligt og 
økonomisk forsvarligt potentiale med 
hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning 
baseret på livscyklusomkostningerne, 
navnlig hvor:

Begrundelse

"Betydeligt" potentiale er en temmelig upræcis definition, der ville komme til at begrænse 
direktivets anvendelsesområde. Som angivet i bilag II bør det baseres på analysemetoden for 
livscyklusomkostningerne, idet der tages hensyn til andre miljøaspekter.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tage hensyn til produktets livscyklus og 
alle dets væsentlige miljøaspekter, bl.a. 
energieffektiviteten. Analysen af 
miljøaspekterne og gennemførligheden af 
deres forbedring skal ikke være mere 
indgående, end at den står i et rimeligt 
forhold til deres betydning. Vedtagelsen af 
krav til miljøvenligt design med hensyn til 
de væsentlige miljøaspekter for produkter 
skal ikke forsinkes unødigt pga. uvished 
omkring de øvrige aspekter

(a) tage hensyn til produktets livscyklus og 
alle dets væsentlige miljøaspekter, bl.a. 
energieffektiviteten, fra produktion til 
anvendelse og bortskaffelse under 
anvendelse af videnskabelige data. 
Analysen af miljøaspekterne og 
gennemførligheden af deres forbedring 
skal ikke være mere indgående, end at den 
står i et rimeligt forhold til deres 
betydning. Vedtagelsen af krav til 
miljøvenligt design med hensyn til de 
væsentlige miljøaspekter for produkter skal 
ikke forsinkes unødigt pga. uvished 
omkring de øvrige aspekter

Begrundelse

Beslutninger skal træffes på grundlag af videnskabelige data.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder senest den 6. 
juli 2007 i overensstemmelse med 
kriterierne i artikel 15 og efter høring af det 
i artikel 18 omhandlede 
konsultationsforum en arbejdsplan, som 
gøres offentligt tilgængelig.

1. Kommissionen udarbejder senest den 31. 
oktober 2011 og derefter hvert tredje år i 
overensstemmelse med kriterierne i artikel 
15 og efter høring af det i artikel 18 
omhandlede konsultationsforum en 
arbejdsplan, som gøres offentligt 
tilgængelig.

Arbejdsplanen opstiller for de følgende tre 
år en vejledende liste over produktgrupper, 
som vil anses for at have prioritet i 
forbindelse med vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Arbejdsplanen opstiller for de følgende tre 
år en vejledende liste over produktgrupper, 
som vil anses for at have prioritet i 
forbindelse med vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Kommissionen ændrer regelmæssigt 
arbejdsplanen efter høring af 
konsultationsforummet.

Begrundelse

Datoen for udarbejdelse af arbejdsplanen skal ajourføres tilsvarende. Derudover skal det 
klart fremgå, hvilken periode der er passende med hensyn til ændring af arbejdsplanen.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
for de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne som f.eks. varme-
og varmtvandsanlæg, elmotorsystemer, 
belysning i hjemmet og i servicesektoren, 
husholdningsapparater, kontorudstyr i 
hjemmet og i servicesektoren, 
forbrugerelektronik og HVAC-systemer 
(heating ventilating air conditioning 

– gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
for de produkter eller produktgrupper, der 
ifølge ECCP frembyder et stort potentiale 
for en omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne som f.eks. varme-
og varmtvandsanlæg, elmotorsystemer, 
belysning i hjemmet og i servicesektoren, 
husholdningsapparater, kontorudstyr i 
hjemmet og i servicesektoren, 
forbrugerelektronik og HVAC-systemer 
(heating ventilating air conditioning 
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systems) systems)

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Database over miljøvenligt design

1. Kommissionen skal oprette en offentlig 
internetdatabase over miljøvenligt design. 
Databasen skal øge gennemsigtigheden 
for forbrugerne, industrien og de 
kompetente myndigheder og gøre det 
lettere og hurtigere for forbrugerne og 
SMV'er at indhente oplysninger. Desuden 
kan databasen anvendes til at give 
industrien mulighed for at bidrage til 
definitionen og revisionen af 
gennemførelsesforanstaltninger ved at 
indføre ajourførte oplysninger og 
offentliggøre relevante oplysninger, som 
Kommissionen, en medlemsstat eller 
relevante aktører skønner, er særligt 
vigtige for dette direktiv og opnåelsen af 
dets målsætninger.
2. Databasen over miljøvenligt design 
skal:
a) være lettilgængelig for forbrugerne, 
industrierne, SMV'er og de kompetente 
myndigheder
b) indeholde relevante produktoplysninger
fra virksomhederne om miljøvenligt 
design og miljømæssige egenskaber
c) indeholde simple datainput og 
letforståelige resultater
d) muliggøre beregningen af produkters 
miljøvenlige karakteristika på grundlag af 



PE416.299v02-00 16/18 AD\762954DA.doc

DA

kommercielt tilgængeligt materiale og 
produktdatabaser

Begrundelse

Erfaringen har vist, at der ikke findes entydige og letforståelige oplysninger om miljøvenlige 
produkter. Desuden er den nuværende gennemførelses-/produktundersøgelsesproces 
tidskrævende og omkostningstung, hvilket betyder, at der kun er et mindre antal deltagere i 
interessentmøderne. Navnlig er SMV'er ikke tilstrækkeligt repræsenteret. En internetdatabase 
over miljøvenligt design bør oprettes for at sikre lettilgængelige oplysninger om miljøvenlige 
produkter og en hurtig og fleksibel deltagelse af interessenter.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest i 2012 vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 18 omhandlede 
konsultationsforum, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at udvide direktivets 
anvendelsesområde til at omfatte ikke-
energirelaterede produkter, effektiviteten 
af dette direktiv og dets 
gennemførelsesforanstaltninger, tærsklen 
for gennemførelsesforanstaltninger, 
markedstilsynsmekanismer og alle 
relevante selvreguleringsforanstaltninger, 
og forelægger om nødvendigt Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv.

Senest den 1. januar 2012 vurderer 
Kommissionen efter høring af det i artikel 
18 omhandlede konsultationsforum 
effektiviteten af dette direktiv og dets 
gennemførelsesforanstaltninger, tærsklen 
for gennemførelsesforanstaltninger, 
markedstilsynsmekanismer og alle 
relevante selvreguleringsforanstaltninger, 
og forelægger om nødvendigt Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv for at:

- udvide dette direktivs 
anvendelsesområde til at omfatte ikke-
energirelaterede produkter, som har et 
stort potentiale med hensyn til at reducere 
miljøpåvirkningerne i hele deres 
livscyklus og opnå ressource- og 
materialeeffektivitet gennem bedre design
- indføje produkter med et salgs- og 
handelsvolumen i Fællesskabet på under 
200.000 enheder om året ud fra en 
tærskel for deres miljøpåvirkninger.
Senest i 2010 forelægger Kommissionen 
en liste over prioriterede produkter, der 
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om nødvendigt skal reguleres inden 2012, 
baseret på deres aktuelle miljøpåvirkning 
og forventede fremtidige miljømæssige 
fordele. Der skal især prioriteres 
produkter, som indvirker på forbruget af 
energi og andre ressourcer i både 
produktion og anvendelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en klar tidsramme for Kommissionens revision af direktivet, så 
det omfatter alle produkter, og ikke overlade det til en vurdering af "hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte ikke-energirelaterede 
produkter" senest i 2012. Derudover bør omarbejdelsen i 2012 også vedrøre produkter med 
et salgsvolumen på under 200.000 enheder, idet der tages hensyn til produktets levetid og 
miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Bilag I – del 1 – punkt 1.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anvendelse af stoffer, der er 
klassificeret som sundheds- og/eller 
miljøskadelige i henhold til Rådets 
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer, og under hensyn til 
lovgivningen om markedsføring og 
anvendelse af særlige stoffer, f.eks. 
direktiv 76/769/EØF og 2002/95/EF

udgår

Begrundelse
Risikohåndteringen i forbindelse med kemikalier reguleres behørigt i REACH (forordning 
1907/2006/EF). REACH-forordningen er verdens mest omfattende og krævende 
kemikaliepolitiske instrument. Forordningens primære formål er at forbedre beskyttelsen af 
folkesundheden og miljøet mod de risici, der kan være forbundet med farlige kemikalier. Det 
skal derfor undgås, at foranstaltninger i forslaget om miljøvenligt design overlapper, er 
uforenelige med eller er i strid med bestemmelserne i REACH.
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