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Ændringsforslag 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

For øjeblikket er der ikke engang udstedt alle "gennemførelsesforanstaltninger" for de 
produktgrupper, der er omfattet af den nuværende gældende ret. Omarbejdningen af 
direktivet fører til flere administrative udgifter og højere produktions- og 
udviklingsomkostninger uden at yde noget bidrag til klimabeskyttelsen. En reduktion af de 
samlede emissioner skal ske via emissionshandelen.

Ændringsforslag 10
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forskellene mellem de enkelte 
medlemsstaters love og administrative 
bestemmelser om miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter kan skabe 
handelshindringer og virke 
konkurrenceforvridende i Fællesskabet og 
således have en direkte indflydelse på 
oprettelsen af det indre marked og på dets 
funktion. Kun ved at harmonisere 
medlemsstaternes lovgivning er det muligt 
at undgå sådanne handelshindringer og 
illoyal konkurrence. Udvidelsen af 
anvendelsesområdet til at omfatte alle 
energirelaterede produkter sikrer, at 
kravene vedrørende miljøvenligt design for 

(2) Forskellene mellem de enkelte 
medlemsstaters love og administrative 
bestemmelser om miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter kan skabe 
handelshindringer og virke 
konkurrenceforvridende i Fællesskabet og 
således have en direkte indflydelse på 
oprettelsen af det indre marked og på dets 
funktion. Kun ved at harmonisere 
medlemsstaternes lovgivning er det muligt 
at undgå sådanne handelshindringer og 
illoyal konkurrence. Udvidelsen af 
anvendelsesområdet til at omfatte alle 
energirelaterede produkter sikrer, at 
kravene vedrørende miljøvenligt design for 
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alle vigtige energirelaterede produkter kan 
harmoniseres på fællesskabsplan.

alle vigtige energirelaterede produkter kan 
harmoniseres på fællesskabsplan.
Udvidelsen af anvendelsesområdet til at 
omfatte energirelaterede produkter skal 
udelukke, at der opstår uforholdsmæssigt 
store virksomhedsøkonomiske byrder for 
SMV'er, og at deres konkurrenceevne 
derved mindskes.

Or. de

Ændringsforslag 11
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forskellene mellem de enkelte 
medlemsstaters love og administrative 
bestemmelser om miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter kan skabe 
handelshindringer og virke 
konkurrenceforvridende i Fællesskabet og 
således have en direkte indflydelse på 
oprettelsen af det indre marked og på dets 
funktion. Kun ved at harmonisere 
medlemsstaternes lovgivning er det muligt 
at undgå sådanne handelshindringer og 
illoyal konkurrence. Udvidelsen af 
anvendelsesområdet til at omfatte alle 
energirelaterede produkter sikrer, at 
kravene vedrørende miljøvenligt design for 
alle vigtige energirelaterede produkter kan 
harmoniseres på fællesskabsplan.

(2) Forskellene mellem de enkelte 
medlemsstaters love og administrative 
bestemmelser om miljøvenligt design af 
produkter kan skabe handelshindringer og 
virke konkurrenceforvridende i 
Fællesskabet og således have en direkte 
indflydelse på oprettelsen af det indre 
marked og på dets funktion. Kun ved at 
harmonisere medlemsstaternes lovgivning 
er det muligt at undgå sådanne 
handelshindringer og illoyal konkurrence. 
Udvidelsen af anvendelsesområdet til at 
omfatte alle energirelaterede produkter 
sikrer, at kravene vedrørende miljøvenligt 
design for alle produkter, som har en 
væsentlig indvirkning på miljøet, og som 
har et stort potentiale for at reducere 
indvirkningen, kan harmoniseres på 
fællesskabsplan. Udvidelse til at omfatte 
energirelaterede produkter bør anvendes, 
når det ikke medfører en uforholdsmæssig 
stor økonomisk byrde, der kan 
underminere SMV'ernes 
konkurrenceevne i det indre marked.

Or. en
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Begrundelse

Forvirring og overlappende lovgivning må undgås for enhver pris. Inden for sektorer som 
bygge- og anlægssektoren regulerer en meget specifik lovgivning markedsføringen af 
byggevarer (byggevaredirektivet, der snart vil blive revideret som byggevareforordningen).
Gennemførelsesforanstaltningerne i henhold til det eksisterende byggevaredirektiv har 
allerede indført et nyt system for markedsføring og mærkning af varer, herunder 
ydeevnedeklaration på CE-mærket som f.eks. varmetransmissionskoefficient.

Ændringsforslag 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Byggevarer bør ikke være omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde.
De generelle miljømæssige egenskaber 
ved byggevarer samt især deres 
energieffektivitet kan ikke vurderes eller 
måles på produktniveau, men kun på 
bygningsniveau.

Or. en

Begrundelse

Det skal undgås, at bestemmelserne overlapper lovgivningen for varer til bygge- og 
anlægsindustrien, da disse varer er omfattet af en kompleks lovgivning, som allerede 
indeholder eller snart vil komme til at indeholde alle aspekter ved miljøvenligt design.
Byggevarer betragtes altid i relation til de arbejder, i hvilke byggevarerne installeres. En 
byggevares præstation i en bygning afhænger af, hvordan den installeres. Byggevarer kan 
således have et grønt miljøvenligt design, men hvis de installeres dårligt i bygningen, mister 
disse varer deres miljøvenlige egenskaber og bliver ikkebæredygtige.
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Ændringsforslag 13
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Direktivet finder kun anvendelse, 
hvis ikke der findes specifikke 
bestemmelser med et lignende mål, en 
lignende indvirkning eller af lignende art 
i Fællesskabets 
harmoniseringslovgivning. Det skal 
omhyggeligt undgås at skabe forvirring på 
markedet og uforholdsmæssigt store 
omkostninger som følge af overlappende 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Forvirring og overlappende lovgivning må undgås for enhver pris.

Ændringsforslag 14
Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Energirelaterede produkter tegner sig 
for en stor del af forbruget af 
naturressourcer og energi i Fællesskabet. 
De har også en række andre væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Inden for langt 
de fleste af de produktkategorier, der findes 
på Fællesskabets marked, påvirker 
produkterne miljøet i meget forskellig 
grad, selv om de har samme funktionelle 
egenskaber. Af hensyn til en bæredygtig 
udvikling bør en løbende forbedring af 
disse produkters generelle miljøpåvirkning 
fremmes, navnlig ved at indkredse de 

(3) Inden for langt de fleste af de 
produktkategorier, der findes på 
Fællesskabets marked, påvirker 
produkterne miljøet i meget forskellig 
grad, selv om de har samme funktionelle 
egenskaber. Af hensyn til en bæredygtig 
udvikling bør en løbende forbedring af 
disse produkters generelle miljøpåvirkning 
fremmes, navnlig ved at indkredse de 
vigtigste kilder til negative 
miljøpåvirkninger og undgå overførsel af 
forurening, når denne forbedring ikke 
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vigtigste kilder til negative 
miljøpåvirkninger og undgå overførsel af 
forurening, når denne forbedring ikke 
medfører urimelige omkostninger.

medfører urimelige omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Hvis direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte alle produkter – herunder både 
energi- og ressourceeffektivitet – følger det naturligt heraf, at de første to sætninger skal 
slettes.

Ændringsforslag 15
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Energirelaterede produkter tegner sig 
for en stor del af forbruget af 
naturressourcer og energi i Fællesskabet. 
De har også en række andre væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Inden for langt de 
fleste af de produktkategorier, der findes på 
Fællesskabets marked, påvirker 
produkterne miljøet i meget forskellig 
grad, selv om de har samme funktionelle 
egenskaber. Af hensyn til en bæredygtig 
udvikling bør en løbende forbedring af 
disse produkters generelle miljøpåvirkning 
fremmes, navnlig ved at indkredse de 
vigtigste kilder til negative 
miljøpåvirkninger og undgå overførsel af 
forurening, når denne forbedring ikke 
medfører urimelige omkostninger.

(3) Energirelaterede produkter tegner sig 
for en stor del af forbruget af 
naturressourcer og energi i Fællesskabet. 
De har også en række indvirkninger på 
miljøet gennem affaldsproduktionen. 
Inden for langt de fleste af 
produktkategorier, der findes på 
Fællesskabets marked, påvirker 
produkterne miljøet i meget forskellig grad 
afhængig af produkternes tekniske 
udvikling og totale 
fremstillingsomkostninger. Af hensyn til 
en bæredygtig udvikling bør en løbende 
forbedring af disse produkters negative
miljøpåvirkning fremmes, navnlig ved at 
indkredse dens vigtigste kilder, når denne 
forbedring ikke medfører urimelige 
omkostninger.

Or. pl

Begrundelse

De totale fremstillingsomkostninger indeholder også miljøomkostninger, hvorimod produktets 
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energiforbrug i høj grad afhænger af dets tekniske udvikling. Begge parametre har en direkte 
indflydelse på miljøpåvirkningsgraden.

Ændringsforslag 16
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mange energirelaterede og 
ikkeenergirelaterede produkter har et 
stort forbedringspotentiale med hensyn til 
at reducere miljøpåvirkningerne og opnå 
ressource- og materialeeffektivitet 
gennem bedre design.

Or. en

Ændringsforslag 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Miljøvenligt design af produkter er et 
centralt aspekt af fællesskabsstrategien for 
en integreret produktpolitik. Det 
miljøvenlige design repræsenterer en 
forebyggende tilgang, der har til formål at 
optimere produkternes miljømæssige 
egenskaber og samtidig bevare deres 
brugsegenskaber, og det giver dermed nye 
reelle muligheder for producenten, for 
forbrugeren og for samfundet som helhed.

(4) Miljøvenligt design af produkter er et 
centralt aspekt af fællesskabsstrategien for 
en integreret produktpolitik. Det 
miljøvenlige design repræsenterer en 
forebyggende tilgang, der har til formål at 
optimere produkternes miljømæssige 
egenskaber og samtidig bevare deres 
brugsegenskaber, og det giver dermed nye 
reelle muligheder for producenten, for 
forbrugeren og for samfundet som helhed.
En række muligheder bør tages i 
betragtning for at øge energi- og 
ressourceeffektiviteten og begrænse 
forureningen, f.eks. funktionel tænkning 
(omdannelse af produkter til
tjenesteydelser), dematerialisering via IKT 
og teknologisk udvikling på grundlag af 
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efterligning af naturen (biomimicry).

Or. en

Begrundelse

Det vil kræve en nøje overvejelse af de nuværende forretningsmodeller og tilrettelæggelsen af 
produktionen og forbruget at øge energi- og ressourceeffektiviteten væsentligt. Der er 
allerede mange eksempler herpå. Et eksempel er Interface, den amerikanske tæppefabrikant.
Den leaser sine produkter ud i stedet for at sælge dem, hvilket resulterer i en væsentlig 
reduktion af de anvendte materialer og af den udledte CO2.

Ændringsforslag 18
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Miljøvenligt design af produkter er et 
centralt aspekt af fællesskabsstrategien for 
en integreret produktpolitik. Det 
miljøvenlige design repræsenterer en 
forebyggende tilgang, der har til formål at 
optimere produkternes miljømæssige
egenskaber og samtidig bevare deres 
brugsegenskaber, og det giver dermed nye 
reelle muligheder for producenten, for 
forbrugeren og for samfundet som 
helhed.

(4) Miljøvenligt design er et centralt aspekt 
af fællesskabsstrategien for en integreret 
produktpolitik. Det miljøvenlige design 
repræsenterer en forebyggende tilgang, der 
har til formål at optimere produkternes 
miljømæssige omkostninger og samtidig 
bevare deres brugsegenskaber, og det giver 
dermed muligheder for medlemsstaterne til 
at reducere miljøpåvirkninger.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med det miljøvenlige design er at reducere energiforbruget i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 19
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Øget energieffektivitet — og her er en 
af mulighederne en mere effektiv 
udnyttelse af elektriciteten hos 
slutbrugerne — betragtes som noget, der 
bidrager væsentligt til at nå målene for 
drivhusgasemissioner i EU. 
Elektricitetsefterspørgslen hos
slutbrugerne er den hurtigst voksende 
energianvendelseskategori og anslås at 
ville stige i løbet af de næste 20-30 år, hvis 
der ikke træffes politiske foranstaltninger 
til at modvirke denne tendens. En betydelig 
nedsættelse af energiforbruget som 
foreslået af Kommissionen i dens 
europæiske klimaændringsprogram 
(ECCP) er mulig. Klimaændringer er en af 
prioriteterne i det sjette 
miljøhandlingsprogram som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1600/2002/EF. Energibesparelser er 
den mest omkostningseffektive måde, 
hvorpå man kan øge forsyningssikkerheden 
og reducere afhængigheden af import. Det 
er derfor nødvendigt, at der vedtages 
væsentlige foranstaltninger og mål med 
henblik på at påvirke efterspørgslen.

(5) En nedsættelse af energiforbruget i 
medlemsstaterne betragtes som et 
væsentligt bidrag til miljøbeskyttelsen i 
Fællesskabet og gennem mindre forbrug 
af importerede råstoffer også i lande 
udenfor EU. Elektricitetsefterspørgslen er 
den hurtigst voksende 
energianvendelseskategori og anslås at 
ville stige i løbet af de næste 20 - 30 år, 
hvis der ikke træffes politiske 
foranstaltninger til at modvirke denne 
tendens. En betydelig nedsættelse af 
energiforbruget sammen med en øget 
energiproduktionseffektivitet som 
foreslået af Kommissionen i dens 
europæiske klimaændringsprogram 
(ECCP) er en af prioriteterne til gavn for 
miljøbeskyttelse. Energibesparelser er den 
mest omkostningseffektive måde, hvorpå 
man kan øge forsyningssikkerheden og 
reducere afhængigheden af import. Det er 
derfor nødvendigt, at der vedtages 
væsentlige foranstaltninger og mål med 
henblik på at reducere 
energiefterspørgslen.

Or. pl

Begrundelse

En nedsættelse af energiforbruget i medlemsstaterne sammen med øget 
energiproduktionseffektivitet er en effektiv måde at beskytte miljøet på og at reducere 
afhængigheden af import. Øget energiforbrug i løbet af de næste 20 - 30 år er uundgåeligt til 
trods for de vedtagne foranstaltninger med henblik på at reducere energiefterspørgslen. 
Derfor er det vigtigste mål foruden en nedsættelse af energiforbruget en udbredelse af nye 
vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Øget energieffektivitet — og her er en 
af mulighederne en mere effektiv 
udnyttelse af elektriciteten hos 
slutbrugerne — betragtes som noget, der 
bidrager væsentligt til at nå målene for 
drivhusgasemissioner i EU. 
Elektricitetsefterspørgslen hos slutbrugerne 
er den hurtigst voksende 
energianvendelseskategori og anslås at 
ville stige i løbet af de næste 20-30 år, hvis 
der ikke træffes politiske foranstaltninger 
til at modvirke denne tendens. En betydelig 
nedsættelse af energiforbruget som 
foreslået af Kommissionen i dens 
europæiske klimaændringsprogram
(ECCP) er mulig. Klimaændringer er en af 
prioriteterne i det sjette 
miljøhandlingsprogram som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1600/2002/EF. Energibesparelser er den 
mest omkostningseffektive måde, hvorpå 
man kan øge forsyningssikkerheden og 
reducere afhængigheden af import. Det er 
derfor nødvendigt, at der vedtages 
væsentlige foranstaltninger og mål med 
henblik på at påvirke efterspørgslen.

(5) Øget energi- og ressourceeffektivitet
— og her er en af mulighederne en mere 
effektiv udnyttelse af elektriciteten hos 
slutbrugerne — betragtes som noget, der 
bidrager væsentligt til at nå målene for 
drivhusgasemissioner i EU samt til at 
opfylde målene for temastrategien for 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.
Elektricitetsefterspørgslen hos slutbrugerne 
er den hurtigst voksende 
energianvendelseskategori og anslås at 
ville stige i løbet af de næste 20-30 år, hvis 
der ikke træffes politiske foranstaltninger 
til at modvirke denne tendens. En betydelig 
nedsættelse af energiforbruget som 
foreslået af Kommissionen i dens 
europæiske klimaændringsprogram 
(ECCP) er mulig. Klimaændringer er en af 
prioriteterne i det sjette 
miljøhandlingsprogram som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1600/2002/EF. Energibesparelser er den 
mest omkostningseffektive måde, hvorpå 
man kan øge forsyningssikkerheden og 
reducere afhængigheden af import. Det er 
derfor nødvendigt, at der vedtages 
væsentlige foranstaltninger og mål med 
henblik på at påvirke efterspørgslen.

Behovet for en øget ressourceeffektivitet 
er blevet påvist i talrige videnskabelige 
rapporter og i temastrategien for 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til temastrategien for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer er vigtig, da 
strategien indeholder de vigtigste argumenter for, at direktivet om miljøvenligt design bør 
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have et bredere anvendelsesområde end blot energieffektivitet.

Ændringsforslag 21
Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at gribe ind i 
designfasen for energirelaterede produkter, 
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 for energirelaterede produkter, 
da alt tyder på, at den forurening, der 
opstår i produktets livscyklus, og de fleste 
af omkostningerne bestemmes i denne fase.
En funktionel fremgangsmåde giver 
mulighed for betydelige 
ressourceeffektivitetsgevinster på mange 
produktområder.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2. Funktionel tænkning ved grundlæggende at omdanne 
produkter til tjenester har et stort potentiale på mange produktområder.

Ændringsforslag 22
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at gribe ind i 
designfasen for energirelaterede produkter, 
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 for energirelaterede produkter, 
da alt tyder på, at både produktets 
energiforbrugsindeks og 
miljøomkostninger bestemmes i denne 
fase.

Or. pl
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Begrundelse

Produktets fremstillingspris afhænger direkte af dets energiforbrugsindeks. De totale 
miljøomkostninger kan allerede fastsættes under designfasen for produktet.

Ændringsforslag 23
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør fastlægges en 
sammenhængende ramme for anvendelsen 
af fællesskabskrav til miljøvenligt design 
af energirelaterede produkter med det 
formål at sikre fri bevægelighed for de 
produkter, der opfylder kravene, og at 
begrænse deres generelle miljøpåvirkning.
Sådanne fællesskabskrav bør være i 
overensstemmelse med principperne for 
loyal konkurrence og international handel.

(7) Der bør fastlægges en 
sammenhængende ramme for anvendelsen 
af fællesskabskrav til miljøvenligt design 
af energirelaterede produkter med det 
formål at begrænse deres generelle 
miljøpåvirkning. Sådanne fællesskabskrav 
bør være i overensstemmelse med 
principperne for loyal konkurrence og 
international handel.

Or. pl

Begrundelse

Hovedmålet med et miljøvenligt design er at reducere energirelaterede produkters 
miljøpåvirkning.

Ændringsforslag 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

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 

(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 
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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.

slutbrugere. En bæredygtig udvikling 
kræver også, at der tages behørigt hensyn 
til de påtænkte foranstaltningers 
sundhedsmæssige, samfundsmæssige og 
økonomiske konsekvenser. En forbedring 
af produkternes energi- og 
ressourceeffektivitet bidrager til 
energiforsyningssikkerheden og reducerer 
presset på naturressourcerne, som er 
forudsætninger for en sund økonomi og 
dermed for en bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 25
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En medlemsstat, der skønner det 
nødvendigt at fastholde nationale 
bestemmelser på grundlag af vægtige 
miljøbeskyttelseshensyn eller at indføre 
nye bestemmelser, der bygger på nye 
videnskabelige forskningsresultater inden 
for miljøbeskyttelse, på grundlag af et for 
den pågældende medlemsstat konkret 
problem, som er opstået efter vedtagelse af 
den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, kan gøre 
dette i henhold til de i traktatens artikel 
95, stk. 4, 5 og 6, fastlagte bestemmelser 
om forudgående underretning af 
Kommissionen og godkendelse fra denne.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 26
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En medlemsstat, der skønner det 
nødvendigt at fastholde nationale 
bestemmelser på grundlag af vægtige 
miljøbeskyttelseshensyn eller at indføre 
nye bestemmelser, der bygger på nye 
videnskabelige forskningsresultater inden 
for miljøbeskyttelse, på grundlag af et for 
den pågældende medlemsstat konkret 
problem, som er opstået efter vedtagelse af 
den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, kan gøre 
dette i henhold til de i traktatens artikel 95, 
stk. 4, 5 og 6, fastlagte bestemmelser om 
forudgående underretning af 
Kommissionen og godkendelse fra denne.

(10) En medlemsstat, der skønner det 
nødvendigt at fastholde nationale 
bestemmelser på grundlag af vægtige 
miljøbeskyttelseshensyn eller at indføre 
nye bestemmelser, der bygger på nye 
videnskabelige forskningsresultater inden 
for miljøbeskyttelse, på grundlag af et for 
den pågældende medlemsstat konkret 
problem, som er opstået efter vedtagelse af 
den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, kan gøre 
dette i henhold til de i traktatens artikel 95, 
stk. 4, 5 og 6, fastlagte bestemmelser om 
forudgående underretning af 
Kommissionen og godkendelse fra denne, 
under forudsætning af at sådanne 
nationale bestemmelser ikke går imod 
harmoniseringen af det indre marked 
eller dets funktion.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om miljøvenligt design bør ikke tilskynde til medlemsstaternes vedtagelse af 
uafhængige foranstaltninger, der kunne ødelægge direktivets harmoniseringsformål eller gå 
imod det indre marked.

Ændringsforslag 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at maksimere miljøfordelene ved 
forbedret design kan det være nødvendigt 

(11) For at maksimere miljøfordelene ved 
forbedret design er det yderst nødvendigt



PE418.286v02-00 16/53 AM\766500DA.doc

DA

at informere forbrugerne om miljømæssige 
kendetegn og egenskaber ved 
energirelaterede produkter og rådgive dem 
om, hvordan produkterne anvendes på en 
miljøvenlig måde.

at informere forbrugerne om miljømæssige 
kendetegn og egenskaber ved produkter og 
rådgive dem om, hvordan produkterne 
anvendes på en miljøvenlig måde.

Or. en

Begrundelse

Forbrugeroplysning er det centrale i bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug. Kun hvis 
forbrugerne har et godt kendskab til valgmulighederne og til, hvordan de forskellige udbudte 
varer og tjenesteydelser skal anvendes, vil politikken blive effektiv.

Ændringsforslag 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Direktivet, der bygger på 
Kommissionens meddelelse om integreret 
produktpolitik (KOM(2003)0302), bør 
fremme alternative forretningsmodeller, 
der fremme de miljømæssige egenskaber 
for varer og tjenesteydelser i hele deres 
livscyklus.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.
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Ændringsforslag 29
Urszula Krupa

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 
prioriteret miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan.

(13) En reduktion af energiforbruget og 
drivhusgasemissionerne under 
produktionsfasen, brugsfasen og 
destruktionsfasen bør være et prioriteret 
miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan.

Or. pl

Begrundelse

Den bedste og mest effektive miljøbeskyttelse består af en reduktion af produktets 
energiforbrug i løbet af hele dets livscyklus.

Ændringsforslag 30
Marie-Noëlle Lienemann

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 
prioriteret miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan.

(13) Selv om en bred tilgang til 
miljømæssige egenskaber er ønskelig, bør 
en reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem øget energieffektivitet være et 
prioriteret miljømål indtil vedtagelsen af en 
arbejdsplan. Varernes CO2-status bør være 
generelt udbredt og bør tages i 
betragtning i forbindelse med miljøvenligt 
design.

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
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tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 31
Satu Hassi

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) samt til Fællesskabets 
forpligtelse til at opnå en forbedring af 
energieffektiviteten på 20 % i 2020, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Alternative fremgangsmåder som 
f.eks. selvregulering fra industriens side 
bør foretrækkes, hvis de med en vis 
sandsynlighed vil kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. Det kan 
være nødvendigt at indføre
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

(17) Alternative fremgangsmåder som 
f.eks. selvregulering fra industriens side 
bør foretrækkes, hvis de med en vis 
sandsynlighed vil kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav.
Industrisektorer bør tilskyndes til at 
udarbejde forslag til selvregulering. Der 
bør kun indføres lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, hvis markedskræfterne 
ikke udvikler sig i den rigtige retning eller 
hurtigt nok.

Or. en

Begrundelse

Selvregulering inden for en sektor kan være en omkostningseffektiv måde at øge energi- og 
ressourceeffektiviteten på. Industriens egne initiativer bør fremmes.

Ændringsforslag 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Alternative fremgangsmåder som 
f.eks. selvregulering fra industriens side 
bør foretrækkes, hvis de med en vis 
sandsynlighed vil kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. Det kan 
være nødvendigt at indføre
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 

(17) Alternative fremgangsmåder som 
f.eks. selvregulering fra industriens side 
bør foretrækkes, hvis de med en vis 
sandsynlighed vil kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. 
Industrisektorer bør tilskyndes til at 
udarbejde forslag til selvregulering. Der 
bør kun indføres lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, hvis markedskræfterne 
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rigtige retning eller hurtigt nok. ikke udvikler sig i den rigtige retning eller 
hurtigt nok.

Or. en

Begrundelse

For at underbygge det synspunkt, at fremskridt i retning af større bæredygtighed efter al 
sandsynlighed vil blive opnået gennem en frivillig indsats. Energirelaterede produktsektorer, 
der enten ikke kan udarbejde selvregulerende foranstaltninger eller foretrækker ikke at gøre 
det, vil helt naturligt blive pålagt gennemførelsesforanstaltninger med tiden, men en sådan 
fremgangsmåde bør ikke betyde, at frivillig selvregulering, der er parat og tilgængelig inden 
for andre energirelaterede sektorer, bør afvises, den bør tværtimod fremmes aktivt.

Ændringsforslag 34
Urszula Krupa

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, fjernelse af 
unødvendigt bureaukrati og reduktion af 
tillægsomkostninger, der ikke står mål 
med projektets formål, samt ved en 
forlængelse af lovens indkøringsperiode.

Or. pl

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder er særligt følsomme over for 
lovændringer, der genererer ekstra omkostninger og bureaukrati. Hvis man tager hensyn til 
effektiviteten af hjælpeforanstaltninger, bør man ikke begrænse sit virke til let adgang til 
information, som små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder primært 
bruger under den første adaptationsfase i produktionsforløbet.
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Ændringsforslag 35
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Energirelaterede produkter, der 
opfylder de krav til miljøvenligt design, der 
er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv, bør forsynes med CE-mærkning 
og oplysninger i tilknytning dertil, så de 
kan bringes i omsætning på det indre 
marked og omsættes frit. En streng 
håndhævelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne er 
nødvendig for at begrænse de regulerede 
energirelaterede produkters indvirkning 
på miljøet og sikre loyal konkurrence.

(22) Energirelaterede produkter, der 
opfylder de krav til miljøvenligt design, der 
er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv, bør forsynes med CE-mærkning 
og oplysninger i tilknytning dertil, så de
kan bringes i omsætning på det indre 
marked og omsættes frit.

Or. pl

Begrundelse

En streng håndhævelse af gennemførelsesforanstaltningerne er i strid med miljøvenligt design 
og dets formål præsenteret i præamblens punkt 17, 18 og 19, der henviser til 
selvreguleringsmekanismer.

Ændringsforslag 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Energirelaterede produkter, der 
opfylder de krav til miljøvenligt design, der 
er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv, bør forsynes med CE-mærkning 
og oplysninger i tilknytning dertil, så de
kan bringes i omsætning på det indre 
marked og omsættes frit. En streng 

(22) Energirelaterede produkter, der 
opfylder de krav til miljøvenligt design, der 
er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv eller i selvregulerende 
foranstaltninger, bør forsynes med CE-
mærkning og oplysninger i tilknytning 
dertil, så de kan bringes i omsætning på det 
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håndhævelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne er 
nødvendig for at begrænse de regulerede 
energirelaterede produkters indvirkning på 
miljøet og sikre loyal konkurrence.

indre marked og omsættes frit. En streng 
håndhævelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne er 
nødvendig for at begrænse de regulerede 
energirelaterede produkters indvirkning på 
miljøet og sikre loyal konkurrence.

Or. en

Begrundelse

For at sikre anerkendelse på markedet for varer, der opfylder kravene i godkendte 
selvregulerende foranstaltninger svarende til anerkendelse i henhold til 
gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 37
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Energirelaterede produkter, der 
opfylder de krav til miljøvenligt design, der 
er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv, bør forsynes med CE-mærkning 
og oplysninger i tilknytning dertil, så de 
kan bringes i omsætning på det indre 
marked og omsættes frit. En streng 
håndhævelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne er 
nødvendig for at begrænse de regulerede 
energirelaterede produkters indvirkning på 
miljøet og sikre loyal konkurrence.

(22) Energiforbrugende energirelaterede 
produkter, der opfylder de krav til 
miljøvenligt design, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til dette 
direktiv, bør forsynes med CE-mærkning 
og oplysninger i tilknytning dertil, navnlig 
produktets CO2-status, så de kan bringes i 
omsætning på det indre marked og 
omsættes frit. En streng håndhævelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne er 
nødvendig for at begrænse de regulerede 
energiforbrugende energirelaterede 
produkters indvirkning på miljøet og sikre 
loyal konkurrence.

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
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fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 38
John Bowis

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.

Or. en

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 39
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en del af kravene eller samtlige 
krav i direktivet er omfattet af 
eksisterende lovgivning, har den 
eksisterende lovramme forrang.
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Or. en

Begrundelse

Lovgiver bør undgå forvirring og overlappende lovgivning. Nogle sektorer er allerede 
behørigt reguleret gennem særlovgivning. Ifølge principperne i den nye lovgivningsramme, 
der blev vedtaget for nylig, finder specifik, produktrelateret lovgivning anvendelse først.

Ændringsforslag 40
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Specialfremstillede produkter er 
undtaget fra direktivets 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Den nye lovgivningsramme for markedsføring af produkter, som for nyligt blev vedtaget af 
Parlamentet og Rådet, omfatter nogle bestemmelser, som har til formål at undgå at belaste 
SMV'erne unødigt. Disse bestemmelser har til formål at sikre, at visse vigtige parametre 
såsom sektor, virksomhedsstruktur og seriefremstilling af produkter skal tages i betragtning i 
forbindelse med overensstemmelsesprocedurerne. Europa-Parlamentet og Rådet har netop 
medtaget sådanne bestemmelser i forordning nr. 765/2008/EF samt i afgørelse nr. 
768/2008/EF om markedsføring af produkter i EU. I forordningens artikel 8, stk. 10, og i 
afgørelsens artikel 4, stk. 4, fastlægges det klart, at de tekniske og administrative betingelser 
for procedurerne for overensstemmelsesvurdering for specialfremstillede produkter og 
produkter fremstillet i små serier skal lettes, og at der bør tages behørigt hensyn til 
virksomhedernes "størrelse, den sektor, som de opererer inden for, deres struktur, den 
pågældende produktteknologis kompleksitet og produktionens masse- eller seriemæssige 
krav". Dette viser tydeligt, at de politiske beslutningstagere er helt klar over, at udgifterne til 
overensstemmelsesvurdering er meget store, og at det kun er producenter, der producerer 
store serier, der har råd til at betale dem.
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Ændringsforslag 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv bestemmer, at der skal 
fastlægges krav, som de energirelaterede 
produkter, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, skal 
opfylde for at blive bragt i omsætning 
og/eller taget i brug. Det bidrager til 
bæredygtig udvikling ved at øge 
energieffektiviteten og 
miljøbeskyttelsesniveauet, mens det 
samtidig øger 
energiforsyningssikkerheden.

2. Dette direktiv bestemmer, at der skal 
fastlægges krav, som de energirelaterede 
produkter, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, skal 
opfylde for at blive bragt i omsætning 
og/eller taget i brug. Det bidrager til 
bæredygtig udvikling ved at øge energi- og 
ressourceeffektiviteten og 
miljøbeskyttelsesniveauet, mens det 
samtidig øger 
energiforsyningssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 42
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Produkter fremstillet efter mål 
udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Den nye pakke om det indre marked for varer indeholder hensættelser, der skal forhindre 
unødvendige byrder for SMV'er. Forordning nr. 765/2008/EF foreskriver, at "for produkter 
fremstillet efter mål eller i små serier skal der gælde lempeligere tekniske og administrative 
betingelser i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurer." 
Overensstemmelsesvurderinger skal foretages således, at virksomhederne undgår unødige 
byrder.
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Ændringsforslag 43
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Bestemmelserne i dette direktiv har 
ikke til formål at ændre de forskrifter, der 
er fastlagt i fællesskabsretsakterne om 
tekniske krav til miljøbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Ændringsforslag 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
transportmidler til befordring af personer 
eller varer.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
transportmidler til befordring af personer 
eller varer eller på varer til bygge- og 
anlægsindustrien.

Or. en

Begrundelse

Det skal undgås, at bestemmelserne overlapper lovgivningen for varer til bygge- og 
anlægsindustrien, da disse varer er omfattet af en kompleks lovgivning, som allerede 
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indeholder eller snart vil komme til at indeholde alle aspekter ved miljøvenligt design:
 Direktiv 89/106/EF om byggevarer (kommende forordning om byggevarer 

KOM(2008)0311, under revision)
 Direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne (under omarbejdelse)
 Rammedirektiv om affald 2008/98/EF

Ændringsforslag 45
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse, som markedsføres eller tages i 
brug i Den Europæiske Union, herunder 
dele, der er beregnet til at indgå i 
energirelaterede produkter omfattet af dette 
direktiv, som markedsføres og/eller 
ibrugtages som særskilte dele til 
slutbrugere, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse, som markedsføres eller tages i 
brug i Den Europæiske Union, herunder 
dele, som påvirker det energirelaterede 
produkts energiforbrug, der er beregnet til 
at indgå i energirelaterede produkter 
omfattet af dette direktiv, som 
markedsføres og/eller ibrugtages som 
særskilte dele til slutbrugere, og hvis 
miljømæssige egenskaber kan vurderes 
selvstændigt

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at undgå, at dele, der er beregnet til at indgå i 
energirelaterede produkter, men som ikke har nogen indvirkning på det energirelaterede 
produkts energiforbrug, bliver underlagt kravene i direktivet.

Ikke desto mindre bør der, før direktivets anvendelsesområde udvides, gøres bestræbelser på 
at opnå bedre integration af forskellige lovgivningsinstrumenter og udnytte synergierne 
mellem disse instrumenter, samtidig med at det sikres, at alle medlemsstater gennemfører dem 
på en ensartet måde.
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Ændringsforslag 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse, som markedsføres eller tages i 
brug i Den Europæiske Union, herunder 
dele, der er beregnet til at indgå i 
energirelaterede produkter omfattet af dette 
direktiv, som markedsføres og/eller 
ibrugtages som særskilte dele til 
slutbrugere, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse på betragtelig vis, som 
markedsføres eller tages i brug i Den 
Europæiske Union, herunder dele, der er 
beregnet til at indgå i energirelaterede 
produkter omfattet af dette direktiv, som 
markedsføres og/eller ibrugtages som 
særskilte dele til slutbrugere, og hvis 
miljømæssige egenskaber kan vurderes 
selvstændigt

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede definition synes for vag og skal begrænses, så kun produkter med en 
betragtelig indvirkning på energiforbruget falder inden for direktivets anvendelsesområde. 
Det svarer til forholdsmæssigheden for indvirkninger på miljøet og potentialet for forbedring, 
der grundlæggende set skal tages højde for.

Ændringsforslag 47
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse, som markedsføres eller tages i 
brug i Den Europæiske Union, herunder 
dele, der er beregnet til at indgå i 
energirelaterede produkter omfattet af dette 
direktiv, som markedsføres og/eller 

1. "energirelateret produkt", i det følgende 
benævnt "produkt": ethvert produkt, hvis
energiforbrug kan beregnes under 
produktionsprocessen, og/eller der 
indvirker på energiforbruget under 
anvendelse, som markedsføres eller tages i 
brug i Den Europæiske Union, herunder 
dele, der er beregnet til at indgå i 
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ibrugtages som særskilte dele til 
slutbrugere, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt

energirelaterede produkter omfattet af dette 
direktiv, som markedsføres og/eller 
ibrugtages som særskilte dele til 
slutbrugere, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt

Or. en

Begrundelse

Energiforbrug under produktionsprocessen bør medtages.

Ændringsforslag 48
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12 "miljøpåvirkning": enhver ændring af 
miljøet, der helt eller delvis skyldes et 
produkt i løbet af dets livscyklus

12 "miljøpåvirkning": enhver forudsigelig 
eller definerbar ændring af miljøet, der 
helt eller delvis skyldes produktion, brug 
og bortskaffelse af et produkt i løbet af 
dets livscyklus

Or. pl

Begrundelse

De ændringer, vi ikke er bevidste om, har ingen indflydelse på vores rationelle handlinger. 
Produktets livscyklus består af flere faser, hvor påvirkning kun er karakteristisk under 
produktets anvendelse. Da målene ved miljøvenligt design inplementeres i produktets 
designfase, forekommer det logisk, at de tager hensyn til hele produktets livscyklus.
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Ændringsforslag 49
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a "væsentlig indvirkning på miljøet": 
en indvirkning på miljøet forårsaget af et 
produkt, som opfylder alle kriterierne i 
artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at præcisere, hvad der forstås ved "væsentlig indvirkning på miljøet".

Ændringsforslag 50
Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13 "livscyklus": et produkts fortløbende og 
indbyrdes forbundne faser fra dets 
anvendelse som råmateriale til endelig 
bortskaffelse

13 "livscyklus": et produkts fortløbende og 
indbyrdes forbundne faser fra dets 
anvendelse som råmateriale til endelig 
bortskaffelse eller genbrug eller 
genvinding

Or. en

Begrundelse

Ideen om vugge til grav bør revideres. Produkter kan efter deres levetid ofte istandsættes 
og/eller genbruges og anvendes i nye produkter.
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Ændringsforslag 51
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13 "livscyklus": et produkts fortløbende og 
indbyrdes forbundne faser fra dets 
anvendelse som råmateriale til endelig
bortskaffelse

"livscyklus": et produkts fortløbende og 
indbyrdes forbundne faser fra 
energiforbrug og anvendelse af 
råmateriale i produktionsprocessen, 
energiforbrug under transport og 
distribution samt i forbrugsfasen, mulig 
genbrug eller genvinding og 
energiforbruget ved energibesparelserne 
under den endelige bortskaffelse

Or. en

Begrundelse

For at præcisere, at energiforbrug samt produktionsprocessen, transport/distribution og 
genbrug/genvinding er omfattet.

Ændringsforslag 52
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16 "energiudnyttelse": anvendelse af 
brændbart affald som et middel til 
energifremstilling gennem direkte 
forbrænding med eller uden andet affald, 
men med udnyttelse af varmen

udgår

Or. pl

Begrundelse

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
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gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Ændringsforslag 53
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16 "energiudnyttelse": anvendelse af 
brændbart affald som et middel til 
energifremstilling gennem direkte 
forbrænding med eller uden andet affald, 
men med udnyttelse af varmen

16 "delvis energiudnyttelse": anvendelse af 
brændbart affald som et middel til 
energifremstilling gennem direkte 
forbrænding med eller uden andet affald, 
men med udnyttelse af varmen

Or. pl

Begrundelse

Man skal sige tingene lige ud. Forbrænding af affald bør ikke betragtes som energiudnyttelse, 
men en måde at uskadeliggøre affald, der også udgør en belastning for miljøsikkerhed. 
Energifremstilling som et resultat af forbrænding af affald er direkte forbundet med en øget 
emission af toksiske gasser på grund af den såkaldte de novo-syntese, når afledningen af 
varmen nedkøler røggassen.

Ændringsforslag 54
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 "miljøprofil": en beskrivelse i 
overensstemmelse med den 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
gældende for produktet, af den udveksling 

20 "miljøprofil": en beskrivelse i 
overensstemmelse med den 
gennemførelsesforanstaltning, der er 
gældende for det energiforbrugende
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med omgivelserne (såsom materialer, 
emissioner og affald), der er forbundet med 
produktet i hele dets livscyklus, og som er 
af betydning for dets miljøpåvirkning og 
udtrykkes i fysiske mængder, der kan 
måles

produkt, af den udveksling med 
omgivelserne (såsom materialer, 
emissioner og affald), der er forbundet med 
det energiforbrugende produkt i hele dets 
livscyklus, og som er af betydning for dets 
miljøpåvirkning og udtrykkes i fysiske 
mængder, der kan måles, herunder CO2-
status

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 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 samlede indvirkning på miljøet 
i dets levetid, som afspejlet i dets tekniske 
dokumentationssæt 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at alle vurderinger af et produkts miljømæssige egenskaber skal 
tage udgangspunkt i produktets livscyklus.
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Ændringsforslag 56
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21 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 afspejles i 
dets tekniske dokumentationssæt, og som 
omsættes til produktets reelle reduktion af 
miljøpåvirkning under hele livscyklussen 
eller under dets enkelte etaper

Or. pl

Begrundelse

"Et produkts miljømæssige egenskaber" må ikke begrænses til dets tekniske 
dokumentationssæt, men bør resultere i en reel miljøgevinst. Ellers fremstår betegnelsen som 
en tom frase, og alle tiltag vil resultere i stigningen af miljøomkostninger sammenlignet med 
produktets totale produktionsomkostninger.

Ændringsforslag 57
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 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 samlede indvirkning på miljøet 
i dets levetid, som afspejlet i dets tekniske 
dokumentationssæt 

Or. en

Begrundelse

Cefic støtter indlemmelsen af nødvendigheden af at tage hele livscyklussen i betragtning ved 
vurderingen af et produkts miljømæssige egenskaber. 
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Ændringsforslag 58
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22 "forbedring af de miljømæssige 
egenskaber": proces til forbedring af et 
produkts miljømæssige egenskaber i løbet 
af en række produktgenerationer, men 
ikke nødvendigvis af alle produktets 
miljøaspekter samtidig

22 "forbedring af de miljømæssige 
egenskaber": proces til varig forbedring af 
et produkts miljømæssige påvirkning i 
løbet af en række af dets generationer, 
men ikke nødvendigvis af alle produktets 
miljøaspekter samtidig

Or. pl

Begrundelse

Forbedring af produktets miljømæssige egenskaber bør ikke være en bureaukratisk 
formulering, der kommer til udtryk i ændringer af den tekniske dokumentation, men en reel og 
målelig reduktion af produktets miljøbelastning.

Ændringsforslag 59
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Artikel 4 - led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fastlægge produktets samlede CO2-
status, når det markedsføres eller tages i 
brug i EU

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
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indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før et produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, bringes i 
omsætning og/eller ibrugtages, skal det 
forsynes med CE-
overensstemmelsesmærkning, og der skal 
udstedes en overensstemmelseserklæring, 
hvori producenten eller hans repræsentant 
sikrer og erklærer, at produktet opfylder 
alle de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning.

1. Før et produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger eller 
selvregulerende foranstaltninger, bringes i 
omsætning og/eller ibrugtages, skal det 
forsynes med CE-
overensstemmelsesmærkning, og der skal 
udstedes en overensstemmelseserklæring, 
hvori producenten eller hans repræsentant 
sikrer og erklærer, at produktet opfylder 
alle de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 61
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før et produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, bringes i 
omsætning og/eller ibrugtages, skal det 
forsynes med CE-
overensstemmelsesmærkning, og der skal 
udstedes en overensstemmelseserklæring, 
hvori producenten eller hans repræsentant 
sikrer og erklærer, at produktet opfylder 
alle de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning.

1. Før et produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger eller 
selvregulerende foranstaltninger, bringes i 
omsætning og/eller ibrugtages, skal det 
forsynes med CE-
overensstemmelsesmærkning, og der skal
udstedes en overensstemmelseserklæring, 
hvori producenten eller hans repræsentant 
sikrer og erklærer, at produktet opfylder 
alle de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
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gennemførelsesforanstaltning.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 62
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Fri bevægelighed

1. Medlemsstaterne må ikke på deres 
område på grundlag af krav til 
miljøvenligt design med hensyn til de 
parametre for miljøvenligt design, der er 
omhandlet i bilag I, del 1, og som er 
omfattet af den gældende 
gennemførelsesforanstaltning, forbyde, 
begrænse eller hindre omsætning og/eller 
ibrugtagning af et produkt, der opfylder 
alle de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, og som er 
forsynet med CE-mærkning i 
overensstemmelse med artikel 5.
2. Medlemsstaterne må ikke på deres 
område forbyde, begrænse eller hindre 
omsætning og/eller ibrugtagning af et 
produkt, der er CE-mærket i 
overensstemmelse med artikel 5, for 
hvilket den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning bestemmer, 
at et krav til miljøvenligt design ikke er 
nødvendigt, på grundlag af krav til 
miljøvenligt design med hensyn til de 
parametre for miljøvenligt design, der er 
omhandlet i bilag I, del 1.
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3. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at 
der f.eks. på messer og udstillinger eller 
ved demonstrationer præsenteres 
produkter, der ikke er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den for 
produkterne gældende 
gennemførelsesforanstaltning, når der er 
en tydelig angivelse af, at de ikke må 
bringes i omsætning /ibrugtages, før en 
sådan overensstemmelse foreligger.

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 63
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, især gennem 
udbygning af støttenetværk og -strukturer, 
at små og mellemstore virksomheder samt 
meget små virksomheder tilskyndes til at 
fastlægge en miljøbevidst strategi allerede 
på produktets designstadie og til at tilpasse 
sig den kommende EU-lovgivning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at små og 
mellemstore virksomheder samt meget små 
virksomheder tilskyndes til at fastlægge en 
miljøbevidst strategi allerede på produktets 
designstadie og til at tilpasse sig den 
kommende EU-lovgivning.

Or. pl

Begrundelse

Hvis kravene til miljømæssigt design skal opfyldes, bør de være formuleret på en klar og 
præcis måde. En miljøbeskyttende handling betyder en reduktion af produktets totale 
miljøomkostninger i løbet af hele livscyklussen.
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Ændringsforslag 64
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at små og 
mellemstore virksomheder og meget små 
virksomheder får al nødvendig hjælp og 
adgang til information om krav til 
miljøvenligt designs. Disse krav bør ikke 
karakteriseres ved uhensigtsmæssige 
belastninger i forhold til projektets 
formål. I særlige tilfælde kan 
medlemsstaterne indføre midlertidige 
fritagelser for særligt belastende krav til 
miljøvenligt design.

Or. pl

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder er særligt følsomme over for 
lovændringer, der genererer ekstra omkostninger og bureaukrati. Hvis man tager hensyn til 
effektiviteten af hjælpeforanstaltninger, bør man ikke begrænse sit virke til let adgang til 
information, som små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder primært 
bruger under den første adaptationsfase.

Ændringsforslag 65
Thomas Ulmer

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, 
uden at det medfører urimelige 
omkostninger baseret på 
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livscyklusomkostningerne, navnlig hvor:

Or. en

Begrundelse

En omkostningsanalyse bør baseres på hele produktets livscyklus.

Ændringsforslag 66
Marie-Noëlle Lienemann

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 energiforbrugende 
produkts livscyklus og alle dets væsentlige 
miljøaspekter, bl.a. energieffektiviteten og 
den samlede CO2-status. 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

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.
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Ændringsforslag 67
Dorette Corbey

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, 
herunder produktionsprocessen, og alle 
dets væsentlige miljøaspekter, bl.a. energi-
og ressourceeffektiviteten. Analysen af 
miljøaspekterne og gennemførligheden af 
deres forbedring skal ikke være mere 
indgående, end at den står i et rimeligt 
forhold til deres betydning. 

Or. en

Begrundelse

Energiforbrug under produktionsprocessen bør medtages.

Ændringsforslag 68
Anders Wijkman

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. 
energi- og ressourceeffektiviteten. 
Analysen af miljøaspekterne og 
gennemførligheden af deres forbedring 
skal ikke være mere indgående, end at den 
står i et rimeligt forhold til deres 
betydning. 
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Or. en

Ændringsforslag 69
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemføre en vurdering, der 
omhandler påvirkningerne af miljøet, 
forbrugerne og producenterne, herunder 
små og mellemstore virksomheder, med 
hensyn til konkurrenceevne, også på 
markeder uden for Fællesskabet, 
innovation, markedsadgang og cost-benefit

b) gennemføre en vurdering, der 
omhandler påvirkningerne af miljøet, 
forbrugerne og producenterne, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
meget små virksomheder, med hensyn til 
konkurrenceevne, også på markeder uden 
for Fællesskabet, innovation, 
markedsadgang og cost-benefit

Or. pl

Begrundelse

Man bør ikke miste målene med miljømæssigt design præciseret i direktivets præambel. 
Fællesskabets markeder er baseret på meget små virksomheder, hvis interesser ikke må 
forbigås i de vedtagne lovreguleringer.

Ændringsforslag 70
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastsætte gennemførelsesdato(er) og 
eventuelle indfasnings- eller 
overgangsforanstaltninger eller -perioder, 
navnlig under hensyntagen til de mulige 
konsekvenser for små og mellemstore 
virksomheder eller for særlige 
produktgrupper, der især fremstilles af 
små og mellemstore virksomheder.

f) fastsætte gennemførelsesdato(er) og 
eventuelle indfasnings- eller 
overgangsforanstaltninger eller -perioder, 
navnlig under hensyntagen til de mulige 
konsekvenser for små og mellemstore 
virksomheder og meget små virksomheder 
eller for særlige produktgrupper, som de 
fremstiller.
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Or. pl

Begrundelse

Man bør ikke miste målene med miljømæssigt design præciseret i direktivets præambel. 
Fællesskabets markeder er baseret på små og mellemstore virksomheder og meget små 
virksomheder, hvis interesser ikke må forbigås i de vedtagne lovreguleringer.

Ændringsforslag 71
Anja Weisgerber

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. 
december 2009 og derefter med tre års 
mellemrum i overensstemmelse med 
kriterierne i artikel 15 og efter høring af det 
i artikel 18 omhandlede 
konsultationsforum et forslag til en 
arbejdsplan, som tager højde for 
udvidelsen af anvendelsesområdet til at 
omfatte energirelaterede produkter, og 
som gøres offentligt tilgængeligt.

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.

Forslaget til arbejdsplanen opstiller for de 
følgende tre år en ikkevejledende liste over 
produktgrupper, som vil anses for at have 
prioritet i forbindelse med udstedelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Kommissionen ændrer regelmæssigt 
arbejdsplanen efter høring af 
konsultationsforummet.

Forslaget til arbejdsplanen fremsendes 
Europa-Parlamentet til behandling.
Europa-Parlamentet behandler hver 
produktgruppe enkeltvis. I den endelige 
arbejdsplan medtages kun de 
produktgrupper, som Europa-Parlamentet 
har givet sit samtykke til. Alle andre 
produktgrupper må ikke behandles af 
Kommissionen med henblik på udstedelse 
af gennemførelsesforanstaltninger. De 
kan forelægges Europa-Parlamentet til 
fornyet samtykke i et yderligere forslag til 
en arbejdsplan.
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Or. de

Begrundelse

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.

Ændringsforslag 72
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 - afsnit 1 og 1 a (nyt)

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 6. 
juli 2010 i overensstemmelse med 
kriterierne i artikel 15 og efter høring af det 
i artikel 18 omhandlede 
konsultationsforum en arbejdsplan, som 
gøres offentligt tilgængelig.

Planen skal omfatte en prioriteret liste 
over energirelaterede produkter (f.eks. 
byggevarer og detergenter) og 
vandforbrugende produkter, som skal 
reguleres før 2012, baseret på deres 
indvirkning på miljøet og potentiale for at 
reducere indvirkningen i produktets 
livscyklus.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal senest i 2011 
udvikle en metode til udarbejdelse af 
gennemførelsesforanstaltninger og 
fremme af prioriteringsprocessen for 
ikkeenergirelaterede produkter, herunder 
vandforbrugende produkter, tekstiler, 
møbler, byggevarer og detergenter.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende metode til udarbejdelse af gennemførelsesforanstaltninger skal udvides til at 
omfatte ikkeenergirelaterede produkter.

Ændringsforslag 74
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 2 - 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 
systems)

– 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 
systems)

Or. en
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Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at den ved 
udførelsen af sine aktiviteter for hver 
enkelt gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
relevante parter, der er berørt af det 
pågældende produkt eller den pågældende 
produktgruppe, såsom industrien, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
håndværksvirksomheder, faglige 
organisationer, handlende, detailhandlere, 
importører, miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter 
bidrager især til at definere 
gennemførelsesforanstaltningerne og tage 
disse op til fornyet overvejelse, undersøge 
effektiviteten af den indførte 
markedsovervågningsmekanisme samt 
vurdere frivillige aftaler og andre 
selvreguleringsforanstaltninger. Disse 
parter mødes i et konsultationsforum. 
Forummets forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Kommissionen sikrer, at den ved 
udførelsen af sine aktiviteter for hver 
enkelt gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
relevante parter, der er berørt af det 
pågældende produkt eller den pågældende 
produktgruppe, såsom industrien, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
håndværksvirksomheder, faglige 
organisationer, handlende, detailhandlere, 
importører, miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter 
bidrager især til at definere 
gennemførelsesforanstaltningerne og de 
relevante yderligere foranstaltninger til 
stimulering af produkters miljømæssige 
egenskaber i hele deres livscyklus, såsom 
fremme af alternative 
forretningsmodeller, og tage disse op til 
fornyet overvejelse, undersøge 
effektiviteten af den indførte 
markedsovervågningsmekanisme samt 
vurdere frivillige aftaler og andre 
selvreguleringsforanstaltninger. Disse 
parter mødes i et konsultationsforum. 
Forummets forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Konsultationsforummet bør søge at skabe den bredest mulige dialog.
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Ændringsforslag 76
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelse heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning samt tage højde for 
omfanget af manglende overensstemmelse 
og antallet af produktenheder med 
manglende overensstemmelse, som er bragt 
i omsætning i Fællesskabet. 
Medlemsstaterne giver senest på den i 
artikel 23, stk. 1, fastsatte dato 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelse heraf. Sanktionerne skal 
tage højde for produktets miljøsikkerhed 
og samtidig være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsernes grovhed og 
have afskrækkende virkning samt tage 
højde for omfanget af manglende 
overensstemmelse og antallet af 
produktenheder med manglende 
overensstemmelse, som er bragt i 
omsætning i Fællesskabet. 
Medlemsstaterne giver senest på den i  
artikel 23, stk. 1,  fastsatte dato 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. pl

Begrundelse

Til forskel for anden lovgivning, hvis hovedmålet er forbrugerbeskyttelse mod indførelsen af 
potentielt farlige produkter, bør sanktionerne for overtrædelsen af bestemmelser fastlagt i 
reglerne om miljømæssigt design afspejle den reelle sikkerhedsfare, som produktet udgør, 
eller rettere farens udeblivelse. Sanktionerne bør stå i passende forhold til en potentiel 
sikkerhedstrussel.
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Ændringsforslag 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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 
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 i 2015 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.

Or. de

Begrundelse

Inden det vurderes, om anvendelsesområdet skal udvides, skal selve direktivet vurderes. Der 
er hidtil ikke gjort nogen erfaring med gennemførelsen af det gældende direktiv. 
Producenternes anvendelse af bestemmelser om miljøvenligt design og virkningerne for 
markederne kan først beregnes om nogle år. Så længe det ikke er blevet kontrolleret, hvordan 
direktivet fungerer og virker i praksis, er det for tidligt at udvide anvendelsesområdet 
yderligere.

Ændringsforslag 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

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 

Senest i 2012 vurderer Kommissionen efter 
høring af det ovenfor omhandlede 
konsultationsforum effektiviteten af dette 
direktiv og dets 
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anvendelsesområde til at omfatte 
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.

gennemførelsesforanstaltninger, hvor den 
specifikt ser på hele produktets livscyklus, 
herunder bæredygtig forvaltning af 
ressourcer og fremme af genbrug og 
genvinding, tærsklen for 
gennemførelsesforanstaltninger, 
markedstilsynsmekanismer og alle 
relevante selvreguleringsforanstaltninger –
herunder fremme af alternative 
forretningsmodeller for at styrke de 
miljømæssige egenskaber i hele 
produktets livscyklus, såsom anvendelse 
af f.eks. funktionel tænkning, 
dematerialisering og efterligning af 
naturen (biomimicry), og forelægger om 
nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet 
forslag til ændring af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Bilag I - del 1 - punkt 1.1 - litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) genbrug eller genvinding

Or. en

Begrundelse

For at præcisere, at genbrug og genvinding er omfattet af definitionen.
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Ændringsforslag 80
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Bilag I - del 1 - punkt 1.2 - litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) CO2-status

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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

d) anvendelse af stoffer, der opfylder 
kriterierne i artikel 57 i forordning 
1907/2006/EF (Reach) og identificeres i 
henhold til denne forordnings artikel 59, 
stk. 1, og under hensyn til lovgivningen om 
markedsføring og anvendelse af særlige 
stoffer, f.eks. direktiv 76/769/EØF og 
2002/95/EF.

Or. en

Begrundelse

Sikker anvendelse af kemikalier er reguleret af bestemmelserne i Reach-forordningen 
(forordning 1907/2006/EF). Denne forordning er det mest omfattende og krævende 
kemipolitiske instrument i verden. Dens primære formål er at forbedre beskyttelsen af 
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folkesundheden og miljøet mod de risici, der kan være forbundet med farlige kemikalier. 
Meget problematiske stoffer kan tages i betragtning. Det skal ikke desto mindre undgås, at 
foranstaltninger i forslaget om miljøvenligt design overlapper, er uforenelige med eller er i 
strid med bestemmelserne i Reach.

Ændringsforslag 82
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Bilag I - del 2 - led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- produktets CO2-status, i hvert fald når 
det markedsføres eller tages i brug i EU;

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 83
Marie-Noëlle Lienemann

Forslag til direktiv
Bilag I - del 3 - punkt 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyntagen til de miljøaspekter, 
der i gennemførelsesforanstaltningen 
identificeres som aspekter, der kan ændres 
væsentligt gennem produktdesignet, 
gennemfører producenter af produkter en 
vurdering af modellen af et produkt 
igennem hele dets livscyklus baseret på en 
realistisk antagelse om normale 
anvendelsesbetingelser og hensigten med 
anvendelsen. Andre miljøaspekter kan 

1. Med hensyntagen til de miljøaspekter, 
der i gennemførelsesforanstaltningen 
identificeres som aspekter, der kan ændres 
væsentligt gennem produktdesignet, 
gennemfører producenter af 
energiforbrugende produkter en vurdering 
af modellen af et energiforbrugende 
produkt igennem hele dets livscyklus 
baseret på en realistisk antagelse om 
normale anvendelsesbetingelser og 
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undersøges på frivillig basis. hensigten med anvendelsen samt CO2-
status. Andre miljøaspekter kan 
undersøges på frivillig basis.

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at energipræstationerne ved forbrug alene ikke er tilstrækkeligt til at 
tilskynde til praksis, der nedbringer udledningerne af drivhusgasser. Det er produkternes 
samlede CO2-status, der fremover skal tages i betragtning, og endvidere skal brugerne i hver 
fase af varens livscyklus informeres om denne status for dermed at fremme varer med en lille 
indvirkning på klimaændringerne.

Ændringsforslag 84
John Bowis

Forslag til direktiv
Bilag VIII - punkt 9 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. FORENELIGHED MELLEM 
INCITAMENTER

9. KONSEKVENS I POLITIKKEN

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at titlen er i overensstemmelse med dette punkts indhold.

Ændringsforslag 85
John Bowis

Forslag til direktiv
Bilag VIII - punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. OMFATTEDE 
PRODUKTSEKTORER
Selvregulerende foranstaltninger anses 
normalt ikke for at opfylde kriterierne i 
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dette bilag, medmindre volumenandelen 
af produktionen af produktet eller 
produktgruppen i EU er 75 % eller mere.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at alle forslag til selvregulerende foranstaltninger er tilstrækkeligt 
repræsentative for produktet eller produktgruppen, og dermed for at løse problemet med for 
mange "snyltevirksomheder", som potentielt kan underminere den selvregulerende 
foranstaltnings troværdighed. Der er i øjeblikket ikke foreslået nogen grænse i 
Kommissionens tekst, og der er risiko for, at selvregulering uden en sådan grænse ikke vil 
blive betragtet som en holdbar mulighed, selv om det kunne skabe hurtigere og billigere 
resultater end gennemførelsesforanstaltninger.


	766500da.doc

