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Ändringsförslag 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet avvisar 
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Det finns för närvarande genomförandeåtgärder för de produktgrupper som omfattas av 
gällande lagstiftning som fortfarande inte antagits. Översynen av direktivet leder till mer 
byråkrati och högre produktions- och utvecklingskostnader utan att öka klimatskyddet. En 
minskning av de samlade utsläppen måste komma till stånd genom utsläppshandel.

Ändringsförslag 10
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för energirelaterade produkter 
kan skapa handelshinder och snedvriden 
konkurrens i gemenskapen och följaktligen 
ha en direkt inverkan på upprättandet av 
den inre marknaden och hur den fungerar.
Endast genom att harmonisera nationella 
lagar kan sådana handelshinder och den 
illojala konkurrensen förebyggas. Genom 
en utvidgning av tillämpningsområdet till 
alla energirelaterade produkter kan kraven 
på ekodesign för alla viktiga 
energirelaterade produkter harmoniseras på 
gemenskapsnivå.

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för energirelaterade produkter 
kan skapa handelshinder och snedvriden 
konkurrens i gemenskapen och följaktligen 
ha en direkt inverkan på upprättandet av 
den inre marknaden och hur den fungerar. 
Endast genom att harmonisera nationella 
lagar kan sådana handelshinder och den 
illojala konkurrensen förebyggas. Genom 
en utvidgning av tillämpningsområdet till 
alla energirelaterade produkter kan kraven 
på ekodesign för alla viktiga 
energirelaterade produkter harmoniseras på 
gemenskapsnivå. Utvidgningen av 
tillämpningsområdet till energirelaterade 
produkter får inte leda till 
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oproportionerligt höga kostnader för små 
och medelstora företag, vilket kan 
inskränka deras konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 11
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för energirelaterade produkter 
kan skapa handelshinder och snedvriden 
konkurrens i gemenskapen och följaktligen 
ha en direkt inverkan på upprättandet av 
den inre marknaden och hur den fungerar.
Endast genom att harmonisera nationella 
lagar kan sådana handelshinder och den 
illojala konkurrensen förebyggas. Genom 
en utvidgning av tillämpningsområdet till 
alla energirelaterade produkter kan kraven 
på ekodesign för alla viktiga 
energirelaterade produkter harmoniseras 
på gemenskapsnivå.

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för produkter kan skapa 
handelshinder och snedvriden konkurrens 
i gemenskapen och följaktligen ha en 
direkt inverkan på upprättandet av den inre 
marknaden och hur den fungerar. Endast 
genom att harmonisera nationella lagar kan 
sådana handelshinder och den illojala 
konkurrensen förebyggas. Genom en 
utvidgning av tillämpningsområdet till alla 
energirelaterade produkter kan kraven på 
ekodesign för alla produkter som har en 
avsevärd miljöpåverkan och stor potential 
till förbättring av sin miljöpåverkan
harmoniseras på gemenskapsnivå. 
Utvidgningen till energirelaterade 
produkter bör tillämpas i den mån detta 
inte lägger en oproportionerlig ekonomisk 
börda på små och medelstora företag, 
vilket kan undergräva deras 
konkurrenskraft på den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Förvirring och överlappande lagstiftning måste undvikas till varje pris. I t.ex. byggbranschen 
reglerar mycket specifik lagstiftning saluföringen av byggprodukter (direktivet om 
byggprodukter kommer snart att ses över i form av förordningen om byggprodukter). Genom 
genomförandeåtgärder enligt det befintliga direktivet har det redan införts ett nytt system för 
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utsläppande på marknaden och märkning av produkter, inbegripet prestandadeklaration på 
CE-etiketten, t.ex. värmegenomgångskoeffecient. 

Ändringsförslag 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Byggprodukter bör inte omfattas av 
detta direktiv.
Byggprodukters generella miljöprestanda 
och i synnerhet deras energieffektivitet 
kan inte bedömas eller mätas på 
produktnivå utan bara på byggnadsnivå.

Or. en

Motivering

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable.

Ändringsförslag 13
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Detta direktiv bör tillämpas endast i 
den mån det inte finns några specifika 
bestämmelser av liknande art eller med 
liknande syfte eller effekt i annan 
gemenskapslagstiftning om 
harmonisering. Förvirring på marknaden 
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och orimliga kostnader på grund av 
överlappande lagstiftning måste nogsamt 
undvikas.

Or. en

Motivering

Förvirring och överlappande lagstiftning måste undvikas till varje pris.

Ändringsförslag 14
Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Energirelaterade produkter står för en 
stor del av användningen av 
naturresurser och energi i gemenskapen.
De medför också en rad andra viktiga 
miljöpåverkningar. De allra flesta 
produktkategorier som finns på 
gemenskapsmarknaden påverkar miljön i 
mycket olika grad, även om de fungerar på 
i stort sett samma sätt. För att gynna en 
hållbar utveckling bör ständiga 
minskningar av dessa produkters 
övergripande miljöpåverkan uppmuntras, i 
synnerhet genom att de främsta källorna till 
negativ miljöpåverkan kartläggs och 
genom att överföring av förorening 
undviks, när förbättringen inte medför 
orimligt höga kostnader.

(3) De allra flesta produktkategorier som 
finns på gemenskapsmarknaden påverkar 
miljön i mycket olika grad, även om de 
fungerar på i stort sett samma sätt. För att 
gynna en hållbar utveckling bör ständiga 
minskningar av dessa produkters 
övergripande miljöpåverkan uppmuntras, i 
synnerhet genom att de främsta källorna till 
negativ miljöpåverkan kartläggs och 
genom att överföring av förorening 
undviks, när förbättringen inte medför 
orimligt höga kostnader.

Or. en

Motivering

Om direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta alla produkter för att syfta till 
både energi- och resurseffektivitet faller det sig naturligt att de två första meningarna utgår. 
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Ändringsförslag 15
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Energirelaterade produkter står för en 
stor del av användningen av naturresurser 
och energi i gemenskapen. De medför 
också en rad andra viktiga
miljöpåverkningar. De allra flesta 
produktkategorier som finns på 
gemenskapsmarknaden påverkar miljön i 
mycket olika grad, även om de fungerar 
på i stort sett samma sätt. För att gynna en 
hållbar utveckling bör ständiga
minskningar av dessa produkters 
övergripande miljöpåverkan uppmuntras, i 
synnerhet genom att de främsta källorna till 
negativ miljöpåverkan kartläggs och 
genom att överföring av förorening 
undviks, när förbättringen inte medför 
orimligt höga kostnader.

(3) Energirelaterade produkter står för en 
stor del av användningen av naturresurser 
och energi i gemenskapen. De medför 
också miljöpåverkningar genom att 
generera avfall. De allra flesta 
produktkategorier som finns på 
gemenskapsmarknaden påverkar miljön i 
mycket olika grad, och denna 
miljöpåverkan är kopplad till produktens 
tekniska utveckling och totala 
tillverkningskostnad. För att gynna en 
hållbar utveckling bör en minskning av 
dessa produkters miljöpåverkan 
uppmuntras, i synnerhet genom att de 
främsta källorna till sådan miljöpåverkan 
kartläggs, när förbättringen inte medför 
orimligt höga kostnader.

Or. pl

Motivering

En produkts totala tillverkningskostnad innefattar även miljökostnader. Produktens 
energiintensitet beror dock i stor utsträckning på dess tekniska utveckling. Båda dessa 
parametrar återspeglas direkt i produktens miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 16
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Många energirelaterade produkter 
och produkter som inte är 
energirelaterade kan avsevärt minska sin 
miljöpåverkan och bli mera resurs- och 
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materialeffektiva genom bättre design.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ekodesign för produkter intar en central 
plats i gemenskapsstrategin för en 
integrerad produktpolicy. Detta är en 
förebyggande strategi som syftar till att 
optimera produkternas miljöprestanda och 
samtidigt bevara deras 
användningskvalitet, och den erbjuder 
därför nya och konkreta möjligheter för 
tillverkarna, konsumenterna och samhället.

(4) Ekodesign för produkter intar en central 
plats i gemenskapsstrategin för en 
integrerad produktpolicy. Detta är en 
förebyggande strategi som syftar till att 
optimera produkternas miljöprestanda och 
samtidigt bevara deras 
användningskvalitet, och den erbjuder 
därför nya och konkreta möjligheter för 
tillverkarna, konsumenterna och samhället. 
En rad olika alternativ bör beaktas för att 
öka energi- och resurseffektiviteten och 
begränsa utsläppen, såsom funktionellt 
tänkande (omvandling av produkter till 
tjänster), avmaterialisering genom 
informations- och kommunikationsteknik 
och teknikutveckling baserad på imitation 
av naturen (naturhärmande).

Or. en

Motivering

För att avsevärt öka energi- och resurseffektiviteten krävs att man noga beaktar nuvarande 
företagsmodeller och produktions- och konsumtionsmönster. Det finns redan många exempel 
på att så sker. Ett exempel är den amerikanska mattillverkaren Interface. Dess produkter 
leasas ut i stället för att säljas, vilket leder till en betydande minskning av material som
används och minskade koldioxidutsläpp.
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Ändringsförslag 18
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ekodesign för produkter intar en 
central plats i gemenskapsstrategin för en 
integrerad produktpolicy. Detta är en 
förebyggande strategi som syftar till att 
optimera produkternas miljöprestanda och 
samtidigt bevara deras 
användningskvalitet, och den erbjuder 
därför nya och konkreta möjligheter för 
tillverkarna, konsumenterna och 
samhället.

(4) Ekodesign intar en central plats i 
gemenskapsstrategin för en integrerad 
produktpolicy. Detta är en förebyggande 
strategi som syftar till att optimera 
produkternas miljökostnader och samtidigt 
bevara deras användningskvalitet, och den 
erbjuder därför möjligheter att minska den 
miljöpåverkan som medlemsstaternas 
ekonomier står för.

Or. pl

Motivering

Syftet med ekodesign är att göra medlemsstaternas ekonomier mindre energiintensiva.

Ändringsförslag 19
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ökad energieffektivitet — bland annat 
genom en effektivare slutanvändning av 
elektriciteten — anses vara en avgörande 
förutsättning för att utsläppsmålen för 
växthusgaser i gemenskapen ska uppnås.
Efterfrågan på elektricitet är den kategori 
av slutanvändning av energi som växer 
snabbast, och om inga politiska åtgärder 
vidtas beräknas efterfrågan öka under de 
kommande 20 till 30 åren. En avsevärd
minskning av energianvändningen anses 
vara möjlig enligt kommissionens förslag i 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 

(5) Att göra medlemsstaternas ekonomier 
mindre energiintensiva anses vara en 
avgörande förutsättning för att skydda 
miljön i gemenskapen och, genom 
minskad förbrukning av importerade 
råvaror, även utanför gemenskapen. 
Efterfrågan på elektricitet är den kategori 
av energiförbrukning som växer snabbast, 
och efterfrågan beräknas öka under de 
kommande 20 till 30 åren. En minskning 
av energianvändningen och en mer effektiv 
energiproduktion är enligt kommissionens 
förslag i Europeiska 



PE418.286v02-00 10/51 AM\766500SV.doc

SV

(ECCP). Klimatförändringen är ett av de 
prioriterade områdena i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, fastställt i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG. Energibesparing är den 
mest kostnadseffektiva metoden för att öka 
försörjningstryggheten och minska 
importberoendet. Därför bör omfattande 
åtgärder vidtas och omfattande mål 
fastställas på efterfrågesidan.

klimatförändringsprogrammet (ECCP) ett 
av de prioriterade områdena för 
miljöskyddet. Energibesparing är den mest 
kostnadseffektiva metoden för att öka 
försörjningstryggheten och minska 
importberoendet. Därför bör omfattande 
åtgärder vidtas och omfattande mål 
fastställas för att minska efterfrågan på 
energi.

Or. pl

Motivering

Åtgärder för att göra gemenskapens ekonomier mindre energiintensiva parallellt med en 
effektivare energiproduktion är ett effektivt sätt att skydda miljön och minska 
importberoendet. Det är omöjligt att undvika att energiförbrukningen ökar under de 
kommande 20, 30 åren, trots de energibesparingsåtgärder som vidtagits. Det viktigaste är 
därför, utöver en minskning av ekonomiernas energiintensitet, att främja användningen av 
nya förnybara energikällor.

Ändringsförslag 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ökad energieffektivitet — bland annat 
genom en effektivare slutanvändning av 
elektriciteten — anses vara en avgörande 
förutsättning för att utsläppsmålen för 
växthusgaser i gemenskapen ska uppnås.
Efterfrågan på elektricitet är den kategori 
av slutanvändning av energi som växer 
snabbast, och om inga politiska åtgärder 
vidtas beräknas efterfrågan öka under de 
kommande 20 till 30 åren. En avsevärd 
minskning av energianvändningen anses 
vara möjlig enligt kommissionens förslag i 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
(ECCP). Klimatförändringen är ett av de 
prioriterade områdena i gemenskapens 

(5) Ökad energi- och resurseffektivitet –
bland annat genom en effektivare 
slutanvändning av elektriciteten – anses 
vara en avgörande förutsättning för att 
utsläppsmålen för växthusgaser i 
gemenskapen och också målen i den 
temainriktade strategin för naturresurser
ska uppnås. Efterfrågan på elektricitet är 
den kategori av slutanvändning av energi 
som växer snabbast, och om inga politiska 
åtgärder vidtas beräknas efterfrågan öka 
under de kommande 20 till 30 åren. En 
avsevärd minskning av 
energianvändningen anses vara möjlig 
enligt kommissionens förslag i Europeiska 
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sjätte miljöhandlingsprogram, fastställt i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG. Energibesparing är den 
mest kostnadseffektiva metoden för att öka 
försörjningstryggheten och minska 
importberoendet. Därför bör omfattande 
åtgärder vidtas och omfattande mål 
fastställas på efterfrågesidan.

klimatförändringsprogrammet (ECCP). 
Klimatförändringen är ett av de 
prioriterade områdena i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, fastställt i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG. Energibesparing är den 
mest kostnadseffektiva metoden för att öka 
försörjningstryggheten och minska 
importberoendet. Därför bör omfattande 
åtgärder vidtas och omfattande mål 
fastställas på efterfrågesidan.

Att resurseffektiviteten behöver öka har 
påvisats i många vetenskapliga rapporter 
och också i den temainriktade strategin 
för naturresurser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att hänvisa till den temainriktade strategin för naturresurser, eftersom det där 
anges vilka de främsta skälen är till att direktivet om ekodesign bör ha ett bredare 
tillämpningsområde än enbart energieffektivitet. 

Ändringsförslag 21
Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Åtgärder bör vidtas redan under den 
energirelaterade produktens designfas, 
eftersom det är då den förorening som 
produkten vållar under sin livscykel 
bestäms och större delen av kostnaderna 
uppstår.

(6) Åtgärder bör vidtas redan under den 
energirelaterade produktens designfas, 
eftersom det är då den förorening som 
produkten vållar under sin livscykel 
bestäms och större delen av kostnaderna 
uppstår. Ett funktionellt tänkande 
erbjuder möjligheter till betydande 
resurseffektivitetsvinster på många 
produktområden.

Or. en
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Motivering

Se motivering till ändringsförslag 2. Funktionellt tänkande, i huvudsak omvandling av 
produkter till tjänster, erbjuder stora möjligheter på många produktområden. 

Ändringsförslag 22
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Åtgärder bör vidtas redan under den 
energirelaterade produktens designfas, 
eftersom det är då den förorening som 
produkten vållar under sin livscykel
bestäms och större delen av kostnaderna 
uppstår.

(6) Åtgärder bör vidtas redan under den 
energirelaterade produktens designfas, 
eftersom det är då som produktens 
energiintensitet bestäms och större delen 
av de därtill hörande kostnaderna uppstår, 
inbegripet miljökostnader.

Or. pl

Motivering

En produkts kostnader är direkt beroende av dess energiintensitet. Produktens totala 
miljökostnader kan uppskattas redan under designfasen.

Ändringsförslag 23
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En sammanhängande ram för 
tillämpningen av gemenskapskrav på 
ekodesign för energirelaterade produkter 
bör fastställas i syfte att säkra fri rörlighet 
för de produkter som uppfyller kraven 
samt minska deras övergripande 
miljöpåverkan. Sådana gemenskapskrav 
bör följa principerna för sund konkurrens 
och internationell handel.

(7) En sammanhängande ram för 
tillämpningen av gemenskapskrav på 
ekodesign för energirelaterade produkter 
bör fastställas i syfte att minska dessa 
produkters övergripande miljöpåverkan. 
Sådana gemenskapskrav bör följa 
principerna för sund konkurrens och 
internationell handel.
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Or. pl

Motivering

Det främsta syftet med ekodesign tycks vara att minska energirelaterade produkters 
övergripande miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Syftet med detta direktiv är att uppnå 
en hög skyddsnivå för miljön genom att 
minska de energirelaterade produkternas 
potentiella miljöpåverkan, vilket i 
slutändan kommer att gynna 
konsumenterna och andra slutanvändare.
En hållbar utveckling kräver också att 
vederbörlig hänsyn tas till de föreslagna 
åtgärdernas effekter på hälso- och 
sjukvårdsområdet samt deras sociala och 
ekonomiska konsekvenser. Att förbättra 
produkternas energieffektivitet bidrar till 
att trygga energiförsörjningen, vilket är en 
förutsättning för sund ekonomisk 
verksamhet och följaktligen för hållbar 
utveckling.

(9) Syftet med detta direktiv är att uppnå 
en hög skyddsnivå för miljön genom att 
minska de energirelaterade produkternas 
potentiella miljöpåverkan, vilket i 
slutändan kommer att gynna 
konsumenterna och andra slutanvändare. 
En hållbar utveckling kräver också att 
vederbörlig hänsyn tas till de föreslagna 
åtgärdernas effekter på hälso- och 
sjukvårdsområdet samt deras sociala och 
ekonomiska konsekvenser. Att förbättra 
produkternas energi- och resurseffektivitet
bidrar till att trygga energiförsörjningen 
och minska efterfrågan på naturresurser, 
vilket är en förutsättning för sund 
ekonomisk verksamhet och följaktligen för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 25
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En medlemsstat som anser det utgår
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nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov avseende miljöskydd, 
eller att införa nya bestämmelser 
grundade på nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd för att lösa 
ett problem som är specifikt för den 
medlemsstaten och som har uppkommit 
efter beslutet om den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, får göra det i 
enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i 
vilken föreskrivs en anmälningsskyldighet 
till och godkännande av kommissionen.

Or. pl

Ändringsförslag 26
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov avseende miljöskydd, 
eller att införa nya bestämmelser grundade 
på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd för att lösa ett 
problem som är specifikt för den 
medlemsstaten och som har uppkommit 
efter beslutet om den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, får göra det i 
enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i 
vilken föreskrivs en anmälningsskyldighet 
till och godkännande av kommissionen.

(10) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov avseende miljöskydd, 
eller att införa nya bestämmelser grundade 
på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd för att lösa ett 
problem som är specifikt för den 
medlemsstaten och som har uppkommit 
efter beslutet om den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, får göra det i 
enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i 
vilken föreskrivs en anmälningsskyldighet 
till och godkännande av kommissionen, 
under förutsättning att sådana nationella 
bestämmelser inte motverkar den inre 
marknadens harmonisering eller 
funktion.

Or. en
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Motivering

Direktivet om ekodesign bör inte uppmuntra medlemsstaterna att införa bestämmelser som 
skulle motverka direktivets harmoniseringssträvanden eller den inre marknaden.

Ändringsförslag 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att maximera miljövinsterna av 
förbättrad design kan det komma att visa 
sig nödvändigt att konsumenterna 
informeras om energirelaterade produkters 
miljömässiga egenskaper och 
miljöprestanda och får råd om hur de ska 
använda produkten på ett miljövänligt sätt.

(11) För att maximera miljövinsterna av 
förbättrad design är det av största vikt att 
konsumenterna informeras om produkters 
miljömässiga egenskaper och 
miljöprestanda och får råd om hur de ska 
använda produkten på ett miljövänligt sätt.

Or. en

Motivering

Konsumentupplysning är centralt för hållbar produktion och konsumtion. Endast om 
konsumenterna är väl medvetna om valmöjligheterna och hur produkterna och tjänsterna ska 
användas kommer politiken att vara effektiv.

Ändringsförslag 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med utgångspunkt i kommissionens 
meddelande om integrerad produktpolitik 
(KOM(2003)0302) bör detta direktiv lyfta 
fram alternativa företagsmodeller som 
främjar produkters och tjänsters 
miljöprestanda under hela deras livscykel.

Or. en
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Motivering

Se motivering till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 29
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Även om det är önskvärt med en 
samlad strategi avseende miljöprestanda, 
bör en minskning av utsläppen av 
växthusgaser genom ökad 
energieffektivitet anses vara ett prioriterat 
miljömål i avvaktan på att en arbetsplan 
antas.

(13) Att begränsa energiintensiteten och 
genereringen av avfall i tillverknings-, 
användnings- och återvinningsfaserna 
bör anses vara ett prioriterat miljömål i 
avvaktan på att en arbetsplan antas.

Or. pl

Motivering

Det bästa och effektivaste miljöskyddet uppnås genom en minskning av en produkts
energiintensitet i varje fas av dess ”livscykel”. 

Ändringsförslag 30
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Även om det är önskvärt med en 
samlad strategi avseende miljöprestanda, 
bör en minskning av utsläppen av 
växthusgaser genom ökad 
energieffektivitet anses vara ett prioriterat 
miljömål i avvaktan på att en arbetsplan 
antas.

(13) Även om det är önskvärt med en 
samlad strategi avseende miljöprestanda, 
bör en minskning av utsläppen av 
växthusgaser genom ökad 
energieffektivitet anses vara ett prioriterat 
miljömål i avvaktan på att en arbetsplan 
antas. Produkters koldioxidavtryck bör 
alltid anges och beaktas i ekodesign.

Or. fr
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Motivering

 Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 31
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det kan vara nödvändigt och 
berättigat att upprätta specifika 
kvantifierade krav på ekodesign för vissa 
produkter eller miljöaspekter hos dessa, för 
att kunna garantera att deras påverkan på 
miljön blir så liten som möjligt. Med 
beaktande av hur viktigt det är att bidra till 
att uppnå målen enligt Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring och utan att det påverkar 
den samordnade strategi som främjas i 
detta direktiv, bör de åtgärder som erbjuder 
stora möjligheter att till en låg kostnad 
minska utsläppen av växthusgaser i viss 
mån prioriteras. Dessa åtgärder kan också 
bidra till en hållbar resursanvändning och 
utgöra ett viktigt bidrag till det tioåriga 
ramprogram om hållbar produktion och 
konsumtion som antogs på världstoppmötet 
om hållbar utveckling i Johannesburg i 
september 2002.

(14) Det kan vara nödvändigt och 
berättigat att upprätta specifika 
kvantifierade krav på ekodesign för vissa 
produkter eller miljöaspekter hos dessa, för 
att kunna garantera att deras påverkan på 
miljön blir så liten som möjligt. Med 
beaktande av hur viktigt det är att bidra till 
att uppnå målen enligt Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring samt gemenskapens 
åtagande att förbättra energieffektiviteten 
med 20 procent fram till 2020 och utan att 
det påverkar den samordnade strategi som 
främjas i detta direktiv, bör de åtgärder 
som erbjuder stora möjligheter att till en 
låg kostnad minska utsläppen av 
växthusgaser i viss mån prioriteras. Dessa 
åtgärder kan också bidra till en hållbar 
resursanvändning och utgöra ett viktigt 
bidrag till det tioåriga ramprogram om 
hållbar produktion och konsumtion som 
antogs på världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg i september 
2002.

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

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Alternativa åtgärder, t.ex. 
självreglering från näringslivets sida, bör 
prioriteras, om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de 
politiska målen nås snabbare eller till lägre 
kostnad än vid obligatoriska krav.
Lagstiftningsåtgärder kan bli nödvändiga
om marknadskrafterna inte utvecklas i rätt 
riktning eller tillräckligt snabbt.

(17) Alternativa åtgärder, t.ex. 
självreglering från näringslivets sida, bör 
prioriteras, om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de 
politiska målen nås snabbare eller till lägre 
kostnad än vid obligatoriska krav. 
Industrisektorer bör uppmuntras att 
utarbeta förslag till självreglering. 
Lagstiftningsåtgärder bör genomföras
endast om marknadskrafterna inte 
utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt 
snabbt. 

Or. en

Motivering

Självreglering inom en sektor kan vara ett kostnadseffektivt sätt att öka energi- och 
resurseffektiviteten. Egna initiativ från industrins sida bör uppmuntras.

Ändringsförslag 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Alternativa åtgärder, t.ex. 
självreglering från näringslivets sida, bör 
prioriteras, om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de 
politiska målen nås snabbare eller till lägre 
kostnad än vid obligatoriska krav.
Lagstiftningsåtgärder kan bli nödvändiga
om marknadskrafterna inte utvecklas i rätt 
riktning eller tillräckligt snabbt.

(17) Alternativa åtgärder, t.ex. 
självreglering från näringslivets sida, bör 
prioriteras, om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de 
politiska målen nås snabbare eller till lägre 
kostnad än vid obligatoriska krav. 
Industrisektorer bör uppmuntras att 
utarbeta förslag till självreglering. 
Lagstiftningsåtgärder bör genomföras
endast om marknadskrafterna inte 
utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt 
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snabbt.

Or. en

Motivering

För att understryka att man sannolikt når fram till ökad hållbarhet snabbare genom frivilliga 
åtgärder. Energirelaterade produktsektorer som antingen inte kan eller vill anta åtgärder för 
självreglering kommer med tiden naturligtvis att åläggas genomförandeåtgärder, men detta 
innebär inte att man bör avråda från frivillig självreglering som redan finns tillgänglig i 
andra energirelaterade sektorer, tvärtom bör detta uppmuntras.

Ändringsförslag 34
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Detta direktiv bör även främja en 
integrering av ekodesigntänkande i små 
och medelstora företag och i mycket små 
företag. Ett sätt att underlätta en sådan 
integrering skulle kunna vara att se till att 
det finns gott om lättillgänglig information 
om huruvida deras produkter bidrar till 
en hållbar utveckling.

(21) Detta direktiv bör även främja en 
integrering av ekodesigntänkande i små 
och medelstora företag och i mycket små 
företag. Ett sätt att underlätta en sådan 
integrering skulle kunna vara att se till att 
det finns gott om lättillgänglig information, 
att inga onödiga byråkratiska krav ställs, 
att det inte tas ut några extrakostnader 
som inte står i proportion till 
ekodesignmålen samt att tidsfristerna för 
genomförande av bestämmelserna 
förlängs.

Or. pl

Motivering

Små och medelstora företag samt mycket små företag är särskilt utsatta för ändringar i 
lagstiftningen, vilket medför ytterligare kostnader och byråkrati. Väl genomtänkta 
stödåtgärder är nyttiga och effektiva, och åtgärderna bör därför inte begränsa sig till att 
garantera tillgång till information, vilket för små och medelstora företag endast utgör deras 
första steg för att anpassa sig till nya arbetsförhållanden.
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Ändringsförslag 35
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt. Det krävs en strikt övervakning 
av genomförandeåtgärdernas efterlevnad 
för att miljöpåverkan av de reglerade 
energirelaterade produkterna ska kunna 
minskas och sund konkurrens 
säkerställas.

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt.

Or. pl

Motivering

En strikt övervakning av genomförandeåtgärderna strider mot de principer som ligger till 
grund för formerna för genomförande av målen med ekodesign som anges i skäl 17, 18 och 
19 om självregleringsmekanismer.

Ändringsförslag 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt. Det krävs en strikt övervakning av 
genomförandeåtgärdernas efterlevnad för 
att miljöpåverkan av de reglerade 

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv eller i åtgärder för självreglering
bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt. Det krävs en strikt övervakning av 
genomförandeåtgärdernas efterlevnad för 
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energirelaterade produkterna ska kunna 
minskas och sund konkurrens säkerställas.

att miljöpåverkan av de reglerade 
energirelaterade produkterna ska kunna 
minskas och sund konkurrens säkerställas.

Or. en

Motivering

För att se till att produkter på marknaden som uppfyller kraven i godkända åtgärder för 
självreglering erkänns på samma sätt som produkter som uppfyller kraven i 
genomförandeåtgärderna till direktivet.

Ändringsförslag 37
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt. Det krävs en strikt övervakning av 
genomförandeåtgärdernas efterlevnad för 
att miljöpåverkan av de reglerade 
energirelaterade produkterna ska kunna 
minskas och sund konkurrens säkerställas.

(22) Energirelaterade produkter som 
uppfyller de krav på ekodesign som 
fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och 
tillhörande information, särskilt 
produktens koldioxidavtryck, så att de kan 
släppas ut på den inre marknaden och röra 
sig fritt. Det krävs en strikt övervakning av 
genomförandeåtgärdernas efterlevnad för 
att miljöpåverkan av de reglerade 
energirelaterade produkterna ska kunna 
minskas och sund konkurrens säkerställas.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.
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Ändringsförslag 38
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärderna och sin arbetsplan 
bör den samråda med såväl företrädare för 
medlemsstaterna som produktgruppens 
berörda parter, t.ex. industrin, inbegripet 
små och medelstora företag, 
hantverksföretag, fackföreningar, 
återförsäljare, detaljhandlare, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer.

(23) När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärderna och sin arbetsplan 
bör den samråda med såväl företrädare för 
medlemsstaterna som produktens eller
produktgruppens berörda parter, t.ex. 
industrin, inbegripet små och medelstora 
företag, hantverksföretag, fackföreningar, 
återförsäljare, detaljhandlare, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger en koppling mellan termen ”produkt” som den definieras i direktivet 
och gruppering av sådana produkter för att skapa genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 39
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I den mån gällande 
gemenskapslagstiftning täcker delar av 
eller alla krav i detta direktiv ska den 
gällande lagstiftningen ha företräde. 

Or. en

Motivering

Lagstiftaren bör undvika förvirring och överlappande lagstiftning. Vissa sektorer regleras 
redan i specifik lagstiftning. Enligt principerna i den nyligen antagna nya lagstiftningen ska 
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lagstiftning som är specifikt produktrelaterad tillämpas först.

Ändringsförslag 40
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Specialtillverkade produkter ska 
undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Ändringsförslag 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt detta direktiv ska det fastställas 
krav som energirelaterade produkter som 
omfattas av genomförandeåtgärder ska 

2. Enligt detta direktiv ska det fastställas
krav som energirelaterade produkter som 
omfattas av genomförandeåtgärder ska 
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uppfylla för att få släppas ut på marknaden 
och/eller tas i bruk. Detta bidrar till en 
hållbar utveckling genom ökad 
energieffektivitet och högre 
miljöskyddsnivå, samtidigt som 
försörjningstryggheten avseende energi 
ökar.

uppfylla för att få släppas ut på marknaden 
och/eller tas i bruk. Detta bidrar till en 
hållbar utveckling genom ökad energi- och 
resurseffektivitet och högre 
miljöskyddsnivå, samtidigt som 
försörjningstryggheten avseende energi 
ökar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Specialtillverkade produkter ska inte 
omfattas av det här direktivet.

Or. de

Motivering

Det nya paketet om den inre marknaden för varor innehåller bestämmelser om att onödiga 
belastningar för små och medelstora företag ska undvikas. I förordning (EG) nr 765/2008
fastställs att för produkter som tillverkas på beställning eller tillverkas endast i små serier ska 
de tekniska och administrativa villkoren i samband med bedömning av överensstämmelse 
underlättas. Bedömningen av överensstämmelse ska genomföras på ett sådant sätt att onödiga 
belastningar på företag undviks.

Ändringsförslag 43
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
inte påverka bestämmelserna i 
gemenskapsrättsakter om tekniska krav 
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som rör miljöskydd.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
transportmedel för personer eller varor.

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
transportmedel för personer eller varor 
eller bygg- och anläggningsprodukter.

Or. en

Motivering

Parallell lagstiftning för bygg- och anläggningsprodukter måste undvikas eftersom dessa 
produkter omfattas av komplicerad lagstiftning där ekodesignaspekterna täcks redan nu eller 
kommer att täckas inom en snar framtid.

 Direktivet om byggprodukter 89/106/EEG (den kommande förordningen om 
byggprodukter KOM(2008)0311, under översyn)

 Direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EG (under omarbetning)
 Ramdirektivet om avfall 2008/98/EG
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Ändringsförslag 45
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som påverkar 
energiförbrukningen när den används och 
som släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk i Europeiska unionen, inklusive delar 
avsedda att ingå i energirelaterade 
produkter som omfattas av detta direktiv, 
vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk som enskilda delar för slutanvändare 
och vilkas miljöprestanda kan bedömas 
separat.

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som påverkar 
energiförbrukningen när den används och 
som släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk i Europeiska unionen, inklusive delar 
som påverkar energirelaterade produkters 
energiförbrukning, avsedda att ingå i 
energirelaterade produkter som omfattas av 
detta direktiv, vilka släpps ut på marknaden 
och/eller tas i bruk som enskilda delar för 
slutanvändare och vilkas miljöprestanda 
kan bedömas separat.

Or. en

Motivering

Detta klarläggande krävs för att förhindra att delar avsedda att ingå i energirelaterade 
produkter och vars egenskaper inte påverkar energirelaterade produkters energiförbrukning 
ska omfattas av kraven i detta direktiv. 

Innan direktivets tillämpningsområde utvidgas bör man satsa på en ökad samordning mellan 
olika rättsakter och utnyttja samverkansvinsterna mellan rättsakterna och samtidigt se till att 
alla medlemsstater tillämpar dem enhetligt.

Ändringsförslag 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som påverkar 
energiförbrukningen när den används och 
som släpps ut på marknaden och/eller tas i 

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som avsevärt 
påverkar energiförbrukningen när den 
används och som släpps ut på marknaden 
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bruk i Europeiska unionen, inklusive delar 
avsedda att ingå i energirelaterade 
produkter som omfattas av detta direktiv, 
vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk som enskilda delar för slutanvändare 
och vilkas miljöprestanda kan bedömas 
separat.

och/eller tas i bruk i Europeiska unionen, 
inklusive delar avsedda att ingå i 
energirelaterade produkter som omfattas av 
detta direktiv, vilka släpps ut på marknaden 
och/eller tas i bruk som enskilda delar för 
slutanvändare och vilkas miljöprestanda 
kan bedömas separat.

Or. de

Motivering

Den föreslagna definitionen är för vag och bör begränsas så att enbart produkter som 
avsevärt påverkar energiförbrukningen omfattas av direktivets tillämpningsområde. Detta är i 
överensstämmelse med det grundläggande målet om proportionalitet mellan miljöpåverkan 
och förbättringspotential. 

Ändringsförslag 47
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som påverkar 
energiförbrukningen när den används och 
som släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk i Europeiska unionen, inklusive delar 
avsedda att ingå i energirelaterade 
produkter som omfattas av detta direktiv, 
vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i 
bruk som enskilda delar för slutanvändare 
och vilkas miljöprestanda kan bedömas 
separat.

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt vars energiåtgång 
under produktionsprocessen kan 
beräknas eller som påverkar 
energiförbrukningen när den används 
och som släpps ut på marknaden och/eller 
tas i bruk i Europeiska unionen, inklusive 
delar avsedda att ingå i 
energirelaterade produkter som omfattas av 
detta direktiv, vilka släpps ut på marknaden 
och/eller tas i bruk som enskilda delar för 
slutanvändare och vilkas miljöprestanda 
kan bedömas separat.

Or. en

Motivering

Energiåtgången under produktionsprocessen bör tas med.
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Ändringsförslag 48
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. miljöpåverkan: förändring av miljön 
som helt eller delvis orsakats av produkter 
under deras livscykel.

12. miljöpåverkan: förutsägbar eller 
definierbar förändring av miljön som helt 
eller delvis orsakats av tillverkningen, 
användningen och bortskaffandet av
produkter under deras livscykel.

Or. pl

Motivering

Om vi inte är medvetna om förändringar kan vi inte vidta lämpliga åtgärder mot dem. En 
produkts livscykel omfattar flera faser, men åtgärden anses normalt sett bara påverka 
användningsfasen. Eftersom ekodesignmålen gäller redan i produktens designfas är det 
logiskt att dessa mål omfattar produktens livscykel från början till slut.

Ändringsförslag 49
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. betydande miljöpåverkan: 
miljöpåverkan som orsakas av en produkt 
och som uppfyller alla kriterierna i 
artikel 15.2.

Or. en

Motivering

För att klargöra vad som menas med betydande miljöpåverkan.
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Ändringsförslag 50
Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en produkt 
genomgår från och med användning av 
råvaror till och med slutligt 
omhändertagande.

13. livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en produkt 
genomgår från och med användning av 
råvaror till och med slutligt 
omhändertagande eller återanvändning 
eller återvinning.

Or. en

Motivering

Begreppet från vaggan till graven bör modifieras. Produkter vars ekonomiska livslängd löpt 
ut kan ofta repareras eller återvinnas för användning i nya produkter.

Ändringsförslag 51
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en produkt 
genomgår från och med användning av 
råvaror till och med slutligt 
omhändertagande.

13. livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en produkt 
genomgår från och med användning av 
energi och råvaror i 
produktionsprocessen, energiåtgången 
under transport och distribution och i 
användarledet, möjlig återanvändning 
och återvinning och energiåtgången eller 
energivinsterna vid slutligt 
omhändertagande.

Or. en
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Motivering

Klargörande att energiåtgången omfattas, liksom produktionsprocessen, transport och 
distribution, återanvändning och återvinning.

Ändringsförslag 52
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. energiåtervinning: användning av 
brännbart avfall som ett sätt att generera 
energi genom direkt förbränning, med 
eller utan annat avfall men med 
återvinning av värmen.

utgår

Or. pl

Motivering

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
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.

Ändringsförslag 53
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. energiåtervinning: användning av 
brännbart avfall som ett sätt att generera 
energi genom direkt förbränning, med eller 
utan annat avfall men med återvinning av 

16. partiell energiåtervinning genom
förbränning: termisk återvinning av 
brännbart avfall genom direkt förbränning, 
med eller utan annat avfall men med 
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värmen. återvinning av en del av energin i form av 
värme.

Or. pl

Motivering

Det är lämpligt att tala rent ut. Avfallsförbränning kan inte i första hand betraktas som en 
energiåtervinningsmetod, eftersom den endast är ett sätt att återvinna avfall som dessutom 
innebär en stor miljörisk. Återvinningen av den energi som frigörs vid avfallsförbränningen 
medför oundvikligen att de utsläppta gasernas gifthalt ökar, till följd av den sekundära syntes 
deras toxiska beståndsdelar genomgår vid en lägre temperatur som en följd av värmelagring. 

Ändringsförslag 54
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. ekologisk profil: beskrivning, i enlighet 
med den genomförandeåtgärd som gäller 
för produkten, av den input och output 
(såsom material, utsläpp och avfall) som 
följer en produkt under hela dess livscykel, 
vilka är av betydelse för dess 
miljöpåverkan och uttrycks i fysiska, 
mätbara kvantiteter.

20. ekologisk profil: ekologisk profil: 
beskrivning, i enlighet med den 
genomförandeåtgärd som gäller för 
produkten, av den input och output (såsom 
material, utsläpp och avfall) som följer en 
produkt under hela dess livscykel, vilka är 
av betydelse för dess miljöpåverkan och 
uttrycks i fysiska, mätbara kvantiteter, 
däribland koldioxidavtrycket.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.
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Ändringsförslag 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens
miljöaspekter, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation.

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens 
övergripande miljöpåverkan under 
livscykeln, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att all bedömning av en produkts miljöpåverkan måste baseras på en 
livscykelsstrategi.

Ändringsförslag 56
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens 
miljöaspekter, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation.

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens 
miljöaspekter, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation, och som innebär 
en faktisk minskning av en produkts 
miljöpåverkan under hela dess livscykel 
eller i en fas av denna.

Or. pl

Motivering

Miljöprestandan får inte begränsa sig till produktens tekniska dokumentation, utan bör leda 
till en verklig fördel för miljön. I motsatt fall skulle en sådan term endast utgöra en tom fras, 
och vidtagna åtgärder skulle leda till en ökning av miljökostnaderna i förhållande till de 
totala utgifterna för en produkt.
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Ändringsförslag 57
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens 
miljöaspekter, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation.

21. en produkts miljöprestanda: resultatet 
av tillverkarens hantering av produktens 
övergripande miljöpåverkan under 
livscykeln, så som det avspeglas i dess 
tekniska dokumentation.

Or. en

Motivering

Cefic stöder att hela livscykeln behöver tas i beaktande när man bedömer miljöprestandan.

Ändringsförslag 58
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. förbättring av miljöprestanda:
förfarandet att förbättra en produkts 
miljöprestanda under flera generationer, 
men inte nödvändigtvis alla produktens 
miljöaspekter samtidigt.

22. förbättring av miljöprestanda: 
bestående tendens att en produkts 
miljöpåverkan minskar under flera 
generationer, men inte nödvändigtvis alla 
produktens miljöaspekter samtidigt.

Or. pl

Motivering

Förbättring av miljöprestanda får inte vara en byråkratisk formulering som återspeglas i en 
ändring i den tekniska dokumentationen, utan det måste röra sig om en faktisk och mätbar 
minskning av den fara som produkten utgör för miljön.



PE418.286v02-00 34/51 AM\766500SV.doc

SV

Ändringsförslag 59
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fastställa produktens samlade 
koldioxidavtryck när den släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk i EU

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder släpps ut på 
marknaden och/eller tas i bruk, ska den 
förses med CE-märkning och en försäkran 
om överensstämmelse ska utfärdas, 
varigenom tillverkaren eller dennes 
representant förklarar och försäkrar att
produkten överensstämmer med alla 
relevanta bestämmelser i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.

1. Innan en produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder eller åtgärder för 
självreglering släpps ut på marknaden 
och/eller tas i bruk, ska den förses med CE-
märkning och en försäkran om 
överensstämmelse ska utfärdas, varigenom 
tillverkaren eller dennes representant 
förklarar och försäkrar att produkten 
överensstämmer med alla relevanta 
bestämmelser i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.

Or. en
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Ändringsförslag 61
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder släpps ut på 
marknaden och/eller tas i bruk, ska den 
förses med CE-märkning och en försäkran 
om överensstämmelse ska utfärdas, 
varigenom tillverkaren eller dennes 
representant förklarar och försäkrar att
produkten överensstämmer med alla 
relevanta bestämmelser i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.

1. Innan en produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder eller åtgärder för 
självreglering släpps ut på marknaden 
och/eller tas i bruk, ska den förses med 
CE-märkning och en försäkran om 
överensstämmelse ska utfärdas, varigenom 
tillverkaren eller dennes representant 
förklarar och försäkrar att produkten 
överensstämmer med alla relevanta 
bestämmelser i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med ändringsförslag 2 ovan.

Ändringsförslag 62
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Fri rörlighet

1. Medlemsstaterna får inte, på grundval 
av krav på ekodesign avseende de 
parametrar för ekodesign i del 1 i bilaga I 
som omfattas av den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, förbjuda, 
begränsa eller förhindra utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande inom 
sitt territorium av en produkt som 
överensstämmer med alla relevanta 
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bestämmelser i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden och som är 
försedd med CE-märkning i enlighet med 
artikel 5.
2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
begränsa eller förhindra utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande inom 
sitt territorium av en produkt som är 
försedd med CE-märkning i enlighet med 
artikel 5, på grundval av krav på 
ekodesign avseende de parametrar för 
ekodesign i del 1 i bilaga I för vilka det i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
föreskrivs att inga krav på ekodesign är 
nödvändiga.
3. Medlemsstaterna får inte förhindra att
produkter som inte överensstämmer med 
bestämmelserna i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden demonstreras på 
t.ex. handelsmässor, utställningar och 
demonstrationer, under förutsättning att 
det synligt anges att produkterna inte 
kommer att släppas ut på marknaden 
och/eller tas i bruk förrän 
överensstämmelse uppnåtts.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.
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Ändringsförslag 63
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till, särskilt 
genom att stärka nätverk och strukturer 
för stöd, att små och medelstora företag 
och mycket små företag uppmuntras att 
tillämpa en miljövänlig strategi redan i 
samband med produktdesignen, och att 
anpassa sig till kommande europeisk 
lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att små och 
medelstora företag och mycket små företag 
uppmuntras att tillämpa en strategi som är 
förenlig med miljöskyddsprinciperna
redan i samband med produktdesignen, och 
att anpassa sig till kommande europeisk 
lagstiftning.

Or. pl

Motivering

Om ekodesignkraven ska kunna uppfyllas måste de vara tydligt angina. Att tillämpa en 
strategi som är förenlig med miljöskyddsprinciperna innebär att en produkts totala 
miljökostnader måste minskas i varje fas av produktens livscykel.

Ändringsförslag 64
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna måste ge små och 
medelstora företag samt mycket små 
företag allt stöd de behöver när det gäller 
information om ekodesignkraven. Dessa 
krav får inte medföra bördor som inte står 
i proportion till ekodesignmålen. Om så är 
motiverat får medlemsstaterna tillfälligt 
bevilja undantag från vissa särskilt 
betungande krav som är kopplade till 
genomförandet av dessa mål.

Or. pl
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Motivering

Små och medelstora företag samt mycket små företag är särskilt utsatta för ändringar i 
lagstiftningen, vilket medför ytterligare kostnader och byråkrati. Väl genomtänkta 
stödåtgärder är nyttiga och effektiva, och åtgärderna bör därför inte begränsa sig till att 
garantera tillgång till information, vilket för små och medelstora företag endast utgör deras 
första steg för att anpassa sig till nya arbetsförhållanden.

Ändringsförslag 65
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkten ska ha en betydande potential 
för förbättring när det gäller miljöpåverkan 
utan att det medför orimliga kostnader, och 
särskilt ta hänsyn till:

c) Produkten ska ha en tekniskt 
genomförbar och ekonomiskt motiverad
potential för förbättring när det gäller 
miljöpåverkan utan att det medför orimliga 
kostnader, som bygger på en analys av 
livscykelkostnaderna, och särskilt ska 
hänsyn tas till:

Or. en

Motivering

En kostnadsanalys bör baseras på produktens hela livscykel.

Ändringsförslag 66
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beakta produktens livscykel och alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energieffektiviteten; omfattningen på 
analysen av miljöaspekterna och 
förbättringarnas genomförbarhet ska stå i 
proportion till deras betydelse; antagandet 

a) beakta produktens livscykel och alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energieffektiviteten och det samlade 
koldioxidavtrycket; omfattningen på 
analysen av miljöaspekterna och 
förbättringarnas genomförbarhet ska stå i 
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av kraven på ekodesign vad gäller en 
produkts väsentliga miljöaspekter ska inte 
försenas i onödan på grund av osäkerheter 
beträffande andra aspekter,

proportion till deras betydelse; antagandet 
av kraven på ekodesign vad gäller en 
produkts väsentliga miljöaspekter ska inte 
försenas i onödan på grund av osäkerheter 
beträffande andra aspekter,

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 67
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beakta produktens livscykel och alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energieffektiviteten; omfattningen på 
analysen av miljöaspekterna och 
förbättringarnas genomförbarhet ska stå i 
proportion till deras betydelse; antagandet 
av kraven på ekodesign vad gäller en 
produkts väsentliga miljöaspekter ska inte 
försenas i onödan på grund av 
osäkerheter beträffande andra aspekter,

a) beakta produktens livscykel, inbegripet 
produktionsprocessen, och alla väsentliga 
miljöaspekter, bland annat energi- och 
resurseffektiviteten; omfattningen på 
analysen av miljöaspekterna och 
förbättringarnas genomförbarhet ska stå i 
proportion till deras betydelse;

Or. en

Motivering

Energiåtgången under produktionsprocessen bör tas med.
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Ändringsförslag 68
Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beakta produktens livscykel och alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energieffektiviteten; omfattningen på 
analysen av miljöaspekterna och 
förbättringarnas genomförbarhet ska stå i 
proportion till deras betydelse; antagandet 
av kraven på ekodesign vad gäller en 
produkts väsentliga miljöaspekter ska inte 
försenas i onödan på grund av 
osäkerheter beträffande andra aspekter,

a) beakta produktens livscykel och alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energi- och resurseffektiviteten; 
omfattningen på analysen av 
miljöaspekterna och förbättringarnas 
genomförbarhet ska stå i proportion till 
deras betydelse;

Or. en

Ändringsförslag 69
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) genomföra en analys av effekterna på 
miljö, konsumenter och tillverkare, 
inbegripet små och medelstora företag, i 
fråga om konkurrenskraft, innovation, 
marknadstillträde samt kostnader och nytta, 
även på marknader utanför gemenskapen,

b) genomföra en analys av effekterna på 
miljö, konsumenter och tillverkare, 
inbegripet små och medelstora företag och 
mycket små företag, i fråga om 
konkurrenskraft, innovation, 
marknadstillträde samt kostnader och nytta, 
även på marknader utanför gemenskapen,

Or. pl

Motivering

De bestämmelser som rör genomförandet av ekodesignmålen får inte utesluta de syften som 
avses i ingressen. Gemenskapens ekonomi bygger även på den verksamhet som bedrivs av 
små ekonomiska aktörer (mycket små företag), vars intressen inte får förbises i lagens 
bestämmelser.



AM\766500SV.doc 41/51 PE418.286v02-00

SV

Ändringsförslag 70
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) fastställa genomförandedatum, 
eventuella stegvisa åtgärder eller 
övergångsåtgärder eller övergångsperioder, 
med beaktande av i synnerhet eventuella 
konsekvenser för små och medelstora 
företag eller för särskilda produktgrupper 
som främst tillverkas av små och 
medelstora företag.

f) fastställa genomförandedatum, 
eventuella stegvisa åtgärder eller 
övergångsåtgärder eller övergångsperioder,
med beaktande av i synnerhet eventuella 
konsekvenser för små och medelstora 
företag och mycket små företag eller för 
särskilda produktgrupper som främst 
tillverkas av dessa.

Or. pl

Motivering

De bestämmelser som rör genomförandet av ekodesignmålen får inte utesluta de syften som 
avses i ingressen. Gemenskapens ekonomi bygger på den verksamhet som bedrivs av små och 
medelstora företag och små ekonomiska aktörer (mycket små företag), vars intressen inte får 
förbises i lagens bestämmelser.

Ändringsförslag 71
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 ska kommissionen senast 
den 6 juli 2007 upprätta en arbetsplan, som 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 ska kommissionen senast 
den 31 december 2009 och därefter vart 
tredje år upprätta ett förslag till arbetsplan, 
som ska beakta utvidgningen av 
tillämpningsområdet till energirelaterade 
produkter och som ska göras tillgänglig 
för allmänheten.
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I arbetsplanen ska det för de tre påföljande 
åren fastställas en vägledande förteckning 
över produktgrupper som ska betraktas 
som prioriterade för antagande av 
genomförandeåtgärder.

I förslaget till arbetsplan ska det för de tre 
påföljande åren fastställas en vägledande 
förteckning över produktgrupper som skall 
betraktas som prioriterade för antagande av 
genomförandeåtgärder.

Arbetsplanen ska ändras regelbundet av 
kommissionen efter det att den har hört 
samrådsforumet.

Förslaget till arbetsplan ska läggas fram 
för Europaparlamentet för granskning. 
Europaparlamentet ska beakta varje 
enskild produktgrupp separat. Den 
slutliga arbetsplanen ska bara inbegripa 
produktgrupper som Europaparlamentet 
godkänt. Kommissionen bör inte anta 
genomförandeåtgärder för någon annan 
produktgrupp. Dessa kan läggas fram för 
Europaparlamentet på nytt för 
godkännande i ett framtida förslag till 
arbetsplan.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 72
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – styckena 1 och 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 ska kommissionen senast 
den 6 juli 2007 upprätta en arbetsplan, som 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 skall kommissionen 
senast den 6 juli 2010 upprätta en 
arbetsplan, som skall göras tillgänglig för 
allmänheten.
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Arbetsplanen ska omfatta en 
prioriteringslista över energirelaterade 
produkter (t.ex. byggprodukter och 
rengöringsmedel) och vattenförbrukande 
produkter som ska regleras före 2012, 
som baseras på deras miljöpåverkan och 
potential för förbättring under produktens 
livscykel.

Or. en

Ändringsförslag 73
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fram till 2011 ska kommissionen ta 
fram en metod för att utarbeta 
genomförandeåtgärder och underlätta 
prioriteringsprocessen för produkter som 
inte är energirelaterade, inklusive 
vattenförbrukande produkter, textilier, 
möbler, byggprodukter och 
rengöringsmedel.

Or. en

Motivering

Den nuvarande metoden för utarbetande av genomförandeåtgärder behöver anpassas till 
produkter som inte är energirelaterade.

Ändringsförslag 74
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandeåtgärder och därvid börja – genomförandeåtgärder och därvid börja 
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med de produkter som i enlighet med 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
har konstaterats erbjuda stora möjligheter 
till en kostnadseffektiv minskning av 
utsläppen av växthusgaser, till exempel 
utrustning för uppvärmning av byggnader 
och vatten, elektriska motorsystem, 
belysning i hushålls- och tjänstesektorn, 
hushållsapparater, kontorsutrustning i 
hushålls- och tjänstesektorn, 
konsumentelektronik samt värme-, 
ventilations- och klimatanläggningar,

med de produkter eller produktgrupper 
som i enlighet med Europeiska 
klimatförändringsprogrammet har 
konstaterats erbjuda stora möjligheter till 
en kostnadseffektiv minskning av 
utsläppen av växthusgaser, till exempel 
utrustning för uppvärmning av byggnader 
och vatten, elektriska motorsystem, 
belysning i hushålls- och tjänstesektorn, 
hushållsapparater, kontorsutrustning i 
hushålls- och tjänstesektorn, 
konsumentelektronik samt värme-, 
ventilations- och klimatanläggningar,

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med ändringsförslag till skäl 22 ovan.

Ändringsförslag 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, 
detaljhandlare, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter ska 
i synnerhet bidra till att definiera och se 
över genomförandeåtgärderna, undersöka 
effektiviteten hos de etablerade systemen 
för marknadsövervakning och bedöma 
frivilliga avtal och andra åtgärder för 

Kommissionen ska se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, 
detaljhandlare, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter ska 
i synnerhet bidra till att definiera och se 
över genomförandeåtgärderna och 
relevanta ytterligare åtgärder för 
incitament till produkters miljöpåverkan 
under hela deras livscykel, såsom 
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självreglering. Dessa parter ska 
sammanträda i ett samrådsforum.
Arbetsordningen för forumet ska fastställas 
av kommissionen.

främjande av alternativa 
företagsmodeller, undersöka effektiviteten 
hos de etablerade systemen för 
marknadsövervakning och bedöma 
frivilliga avtal och andra åtgärder för 
självreglering. Dessa parter ska 
sammanträda i ett samrådsforum. 
Arbetsordningen för forumet ska fastställas 
av kommissionen.

Or. en

Motivering

Samrådsforumet bör syfta till att ha en så bred dialog som möjligt.

Ändringsförslag 76
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt 
detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs.
Sanktionerna som fastställs ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande, 
med hänsyn till graden av bristande 
överensstämmelse och antalet enheter med 
produkter med bristande överensstämmelse 
som släppts ut på gemenskapsmarknaden.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
dag som anges i artikel 23.1 och därefter 
utan dröjsmål alla ändringar som gäller 
dem.

Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt 
detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs. 
Sanktionerna som fastställs ska stå i 
proportion till frånvaron av sådana risker 
som skapas av produkterna, men ska 
samtidigt vara effektiva, proportionella och 
avskräckande, med hänsyn till graden av 
bristande överensstämmelse och antalet 
enheter med produkter med bristande 
överensstämmelse som släppts ut på 
gemenskapsmarknaden. Medlemsstaterna 
ska anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den dag som anges i 
artikel 23.1 och därefter utan dröjsmål alla 
ändringar som gäller dem.

Or. pl
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Motivering

När det gäller uppfyllandet av ekodesigndirektivets mål, i motsats till målen i andra 
bestämmelser som i första hand avser att skydda konsumenterna från faktiska risker som 
uppstår till följd av saluföringen av potentiellt farliga produkter, måste de sanktioner som 
tillämpas återspegla frånvaron av sådana risker som uppstår då principerna i detta direktiv 
inte uppfylls. Sanktionen måste stå i proportion till den uppkomna risken.

Ändringsförslag 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 2012 se över 
lämpligheten av att utvidga direktivets 
tillämpningsområde till produkter som 
inte är energirelaterade, detta direktivs 
effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
efter det att den har hört det samrådsforum 
som avses i artikel 18, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

Kommissionen skall senast 2015 se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
efter det att den har hört det samrådsforum 
som avses i artikel 18, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

Or. de

Motivering

Innan tillämpningsområdet utvidgas ytterligare behöver direktivet som sådant ses över. Det 
finns ännu ingen erfarenhet av direktivets genomförande. Det kommer att ta några år innan 
det finns information tillgänglig om tillverkares erfarenheter av kraven på ekodesign och hur 
detta påverkar marknaden. Fram tills dess att det har testats i praktiken hur direktivet 
fungerar och hur effektivt det är, är det för tidigt att ytterligare utvidga tillämpningsområdet. 



AM\766500SV.doc 47/51 PE418.286v02-00

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 2012 se över 
lämpligheten av att utvidga direktivets 
tillämpningsområde till produkter som 
inte är energirelaterade, detta direktivs 
effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
efter det att den har hört det samrådsforum 
som avses i artikel 18, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

Kommissionen ska senast 2012 se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, och särskilt 
studera produkters hela livscykel, 
inbegripet hållbar resursförvaltning och 
främjande av återanvändning och 
återvinning, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
inklusive främjande av alternativa 
företagsmodeller för att öka 
miljöprestandan under produkters hela 
livscykel, såsom tillämpning av 
funktionellt tänkande, avmaterialisering 
och naturhärmning till exempel, efter det 
att den har hört det samrådsforum som 
avses ovan, samt när så är lämpligt 
förelägga Europaparlamentet och rådet 
förslag om ändring av direktivet. 

Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 1 – punkt 1.1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Återanvändning eller återvinning.

Or. en
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Motivering

För att klargöra att återanvändning och återvinning omfattas av definitionen.

Ändringsförslag 80
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 1 – punkt 1.2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Koldioxidavtrycket.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 1 – punkt 1.3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Användning av ämnen som är 
klassificerade som farliga för hälsan 
och/eller miljön enligt rådets direktiv 
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om 
tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen, och med hänsyn till lagstiftningen 
om utsläppande på marknaden och 
användning av särskilda ämnen, t.ex. 
direktiven 76/769/EEG eller 2002/95/EG.

d) Användning av ämnen som uppfyller 
kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach) och fastställts i 
enlighet med artikel 59.1 i den
förordningen, och med hänsyn till 
lagstiftningen om utsläppande på 
marknaden och användning av särskilda 
ämnen, t.ex. direktiven 76/769/EEG eller 
2002/95/EG.

Or. en



AM\766500SV.doc 49/51 PE418.286v02-00

SV

Motivering

Säker användning av kemikalier regleras enligt bestämmelserna i Reach (förordning (EG) nr 
1907/2006). Reachförordningen är det mest omfattande och krävande kemikaliepolitiska 
instrumentet i världen. Huvudsyftet med förordningen är att förbättra folkhälso- och 
miljöskyddet med tanke på de risker som farliga kemikalier innebär. Ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter måste beaktas. Åtgärder inom ekodesignförslaget som är identiska eller 
oförenliga med, alternativt strider mot bestämmelserna i Reach måste dock undvikas. 

Ändringsförslag 82
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktens samlade koldioxidavtryck 
när den släpps ut på marknaden eller tas i 
bruk i EU.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 83
Marie-Noëlle Lienemann

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare av en produkt ska vara 
skyldiga att göra en bedömning av den
produktmodellen under hela dess livscykel, 
genom att arbeta med de miljöaspekter som 
i genomförandeåtgärden fastställs som 

1. Tillverkare av en produkt ska vara 
skyldiga att göra en bedömning av den 
produktmodellen under hela dess livscykel, 
genom att arbeta med de miljöaspekter som 
i genomförandeåtgärden fastställs som 
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sådana aspekter som kan ändras väsentligt 
genom produktdesignen och baserat på 
realistiska antaganden om normala 
förhållanden och syftet med användningen.
Andra miljöaspekter kan utvärderas på 
frivillig basis.

sådana aspekter som kan ändras väsentligt 
genom produktdesignen och baserat på 
realistiska antaganden om normala 
förhållanden och syftet med användningen 
samt koldioxidavtrycket. Andra 
miljöaspekter kan utvärderas på frivillig 
basis.

Or. fr

Motivering

Det är uppenbart att enbart energiförbrukningsprestanda inte räcker för att uppmuntra till 
åtgärder som minskar växthusgaserna, utan det är produkternas samlade koldioxidavtryck 
som man hädanefter måste ta hänsyn till och användarna bör också informeras om 
koldioxidavtryck under varje fas av produktens livscykel för att främja produkter som i liten 
utsträckning påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 84
John Bowis

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. FÖRENLIGHET MED ANDRA 
INCITAMENT

9. KONSEKVENT POLITIK

Or. en

Motivering

För att se till att rubriken är konsekvent med innehållet i detta stycke.
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Ändringsförslag 85
John Bowis

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. PRODUKTSEKTORNS TÄCKNING
Åtgärder för självreglering ska inte anses 
uppfylla kriterierna i denna bilaga om 
inte tillverkningsvolymen av produkten 
eller produktgruppen i EU överstiger 
75 procent eller mer.

Or. en

Motivering

För att se till att förslag till åtgärder för självreglering är tillräckligt representativa för 
produkten eller produktgruppen och därmed angripa problemet med att alltför många åker 
snålskjuts vilket kan undergräva trovärdigheten för åtgärderna för självreglering. För 
närvarande finns det inget förslag till avgränsning i kommissionens text och risken finns att 
utan en sådan avgränsning kan frivillig självreglering komma att ses som något som inte är 
genomförbart även om självregleringen ger snabbare resultat och till lägre kostnad än 
genomförandeåtgärder.
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