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PR_COD_Recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af 
krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning)
(KOM(2008)0399 – C6–0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0399),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0277/2008),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 9. oktober 2008 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2009),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende retsakter sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
og som ændret i det nedenstående;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV
om rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energirelaterede 

produkter 

om rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af produkter 

I hele forslaget og begyndende med titlen 
erstattes "energirelaterede produkter" med 
"produkter".

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af anvendelsesområdet til energirelaterede produkter vil ikke give mulighed 
for at udnytte det fulde potentiale for omkostningseffektive forbedringer af produkternes 
miljøpåvirkning, da der kun ville blive tilføjet få nye produktgrupper. Direktivet indeholder i 
øvrigt i alle tilfælde kriterier for udvælgelsen af de produkter, der i sidste ende vil blive 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, herunder konsekvensanalyser osv. Det er derfor 
ikke berettiget at tilføje en relativt vilkårlig forhåndsvurdering. Udvidelsen af 
anvendelsesområdet ud over energirelaterede produkter vil give mere fleksibilitet til at 
prioritere produkter med væsentlig miljøpåvirkning og et væsentligt potentiale for at blive 
gjort mere miljøvenlige. 

Ændringsforslag 2

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 

(2) Forskellene mellem de enkelte 
medlemsstaters love og administrative 
bestemmelser om miljøvenligt design af 
produkter kan skabe handelshindringer og 
virke konkurrenceforvridende i 
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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. 

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 produkter sikrer, at kravene 
vedrørende miljøvenligt design for alle 
produkter med væsentlig miljøpåvirkning 
og et væsentligt potentiale for forbedring 
af deres miljøpåvirkning kan harmoniseres 
på fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til udvidelsen af anvendelsesområdet til alle produkter i tråd med 
ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3

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 virker på 
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bekostning af det indre markeds funktion. 

Or. en

Begrundelse

Bevarelsen af nationale bestemmelser eller indførelsen af nye må ikke forstyrre det indre 
markeds funktion. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Dette direktiv bør ligeledes fremme 
integrationen af miljøvenligt design i små 
og mellemstore virksomheder og meget 
små virksomheder. En sådan integration 
kan lettes ved udbredt tilgængelighed af og 
let adgang til information vedrørende deres 
produkters bæredygtighed. Kommissionen 
bør yderligere sikre tilstrækkelig 
økonomisk støtte til repræsentative 
europæiske SMV-organisationer med 
henblik på at sikre, at små og mellemstore 
virksomheder og meget små virksomheder 
kan deltage effektivt i det i artikel 18 
omhandlede konsultationsforum.

Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder har i reglen ikke tid, 
finansielle midler og sproglig kapacitet til at deltage direkte i konsultationsforummets 
arbejde. Det bør derfor overlades til repræsentative europæiske SMV-organisationer at 
repræsentere dem, og Kommissionen bør yde dem finansiel støtte til at udføre denne opgave. 
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Kommissionen bør på baggrund af 
erfaringerne med direktivets gennemførelse 
vurdere dets virkemåde og effektivitet og, 
hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at 
udvide dets anvendelsesområde til at 
omfatte andre produkter end 
energirelaterede produkter. I forbindelse 
med revisionen bør Kommissionen høre 
repræsentanter for medlemsstaterne samt 
de berørte parter.

(38) Kommissionen bør på baggrund af 
erfaringerne med direktivets gennemførelse 
vurdere effektiviteten af dette direktiv og 
dets gennemførelsesforanstaltninger samt 
af de metoder, der anvendes i forbindelse 
med forberedelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne. I 
forbindelse med revisionen bør 
Kommissionen høre repræsentanter for 
medlemsstaterne samt de berørte parter.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af anvendelsesområdet til alle produkter vil føre til, at andre miljømæssige 
parametre end energieffektivitet overvejes mere dybdegående. Det er derfor nødvendigt at 
vurdere de metoder, der anvendes til at forberede gennemførelsesforanstaltningerne. En 
metode med mange forskellige kriterier er også i tråd med den livscyklustilgang, som fremmes 
af handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig 
industri. Betragtningen svarer til artikel 21 om revisionen.

Ændringsforslag 6

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 beregnet til at indgå i 
energirelaterede produkter omfattet af 
dette direktiv, som markedsføres og/eller 
ibrugtages som særskilte dele til 

1. "produkt": ethvert produkt, som bringes 
i omsætning eller tages i brug i Den 
Europæiske Union, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt
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slutbrugere, og hvis miljømæssige 
egenskaber kan vurderes selvstændigt

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til udvidelsen af anvendelsesområdet til alle produkter i tråd med 
ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 7

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 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.

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

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

Kommissionen ændrer regelmæssigt 
arbejdsplanen efter høring af 
konsultationsforummet.

Kommissionen ændrer regelmæssigt og 
mindst hvert tredje år arbejdsplanen efter 
høring af konsultationsforummet.

Or. en

Begrundelse

Datoen i den første sætning er blevet forældet og bør derfor udgå. For dog at have en form 
for reference foreslås det, at Kommissionen mindst hvert tredje år fremlægger en ny 
arbejdsplan for at sikre stadig forbedring og planlægningssikkerhed for industrien. 
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Ændringsforslag 8

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 2012 vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 18 omhandlede 
konsultationsforum effektiviteten af dette 
direktiv og dets 
gennemførelsesforanstaltninger og 
effektiviteten af de metoder, der anvendes 
i forbindelse med forberedelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne, med 
hensyn til om dækningen af 
miljøpåvirkningen fra produkterne i hele 
deres livscyklus er tilstrækkelig, tærsklen 
for gennemførelsesforanstaltninger, 
markedstilsynsmekanismer og alle 
relevante selvreguleringsforanstaltninger, 
og forelægger om nødvendigt Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af anvendelsesområdet til alle produkter vil føre til, at andre miljømæssige 
parametre end energieffektivitet overvejes mere dybdegående. Det er derfor nødvendigt at 
vurdere de metoder, der anvendes til at forberede gennemførelsesforanstaltningerne, for ikke 
kun at beskæftige sig med parametre for energieffektivitet, men med et produkts hele 
livscyklus. En metode med mange forskellige kriterier er også i tråd med den 
livscyklustilgang, som fremmes af handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig 
produktion og en bæredygtig industri.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

KOM(2008)0151 af  – 2008/0151(COD)

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 6. september 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af 
krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter
KOM(2008) 399 af 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 24. juli 2008 
bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om 
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og 
om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/57/EF og 2000/55/EF konstaterede den rådgivende gruppe, at erstatningen i den engelske 
udgave af ordet "penalties" med ordet "rules" [ændringen vedrører ikke den danske udgave] 
og tilføjelsen af den sidste sætning i artikel 20 (som har ordlyden: "Medlemsstaterne giver 

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af teksten som grundlag for behandlingen.
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senest på den i artikel 23, stk. 1, fastsatte dato Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne") 
burde have været markeret med den grå baggrund, der anvendes til at gøre opmærksom på 
indholdsmæssige ændringer. 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, 
hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de eksisterende retsakter sammen 
med de nævnte indholdsmæssige ændringer, udelukkende består i en kodifikation uden 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver             Fung. generaldirektør
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BEGRUNDELSE

Vore nuværende forbrugs- og produktionsmønstre har væsentlige indvirkninger på miljøet, 
herunder drivhusgasser, forurening og udtømning af naturressourcer. Der kan gøres meget 
for at gøre den måde, vi forbruger og producerer på i Europa, mere bæredygtig, uden at det 
medfører ekstra omkostninger for virksomheder og husholdninger, og dette kan skabe fordele.
(citat fra Kommissionen om dens handlingsplan for bæredygtigt forbrug, bæredygtig 

produktion og en bæredygtig industri, som bl.a. indeholder krav til miljøvenligt design for 
flere produkter).

Europa-Parlamentets og Rådets rammedirektiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 fastsætter 
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, i 
det følgende benævnt "direktivet om miljøvenligt design". Formålet med den foreslåede 
omarbejdelse af direktivet om miljøvenligt design er at indarbejde ændringsdirektiv 
2008/28/EF1 heri og at udvide dets anvendelsesområde således, at der også kan fastlægges 
fællesskabskrav til miljøvenligt design af alle energirelaterede produkter. 
Disse krav til miljøvenligt design er bindende bestemmelser, omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger og har til formål at sikre, at produkter ikke har skadelige 
indvirkninger på miljøet.

Omarbejdning

Ordføreren beklager først og fremmest, at Kommissionen kun foreslår en meget begrænset 
omarbejdning af det vigtige direktiv om miljøvenligt design, navnlig eftersom der 
tilsyneladende ikke er nogen "indholdsmæssige ændringer" til direktivet, der ville kræve en 
omarbejdning.  

Anvendelsesområde

Kommissionen foreslår i sin omarbejdning kun at udvide direktivets anvendelsesområde til at 
omfatte "energirelaterede produkter", defineret som "ethvert produkt, der indvirker på 
energiforbruget under anvendelse", og forpligter sig til i 2012 at vurdere, om en yderligere 
udvidelse af anvendelsesområdet er hensigtsmæssig.  Ordføreren foreslår på den anden side 
straks at udvide anvendelsesområdet til alle produkter, undtagen transportmidler til befordring 
af personer eller varer, for at give mulighed for mere fleksibilitet til at tilpasse fremtidige 
miljømæssige udfordringer og prioriteter som f.eks. bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. 
Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse er denne mulighed rent faktisk blevet udpeget som 
den bedste mulighed, hvorimod den mulighed, der præsenteres i dette forslag, end ikke er 
blevet vurderet!

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/28/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2005/32/EF om 
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af 
Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt 
angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 48).
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Det overordnede formål med miljøvenligt design er at forbedre produkters miljømæssige 
egenskaber til de laveste livscyklusomkostninger. Det formodes, at de fleste produkter kan 
opnå bedre egenskaber og påvirke miljøet i mindre grad til de samme eller let forhøjede 
omkostninger for forbrugerne. En begrænsning af anvendelsesområdet til energirelaterede 
produkter vil ikke give mulighed for at udnytte det fulde potentiale for omkostningseffektive 
forbedringer af produkternes miljøpåvirkning, da der kun ville blive tilføjet få nye 
produktgrupper. 
Det er derfor afgørende, at EU's lovgivningsmæssige rammer for miljøvenligt design giver 
mulighed for en systematisk integration af miljømæssigt relevante aspekter i designfasen for 
alle produkter, der har potentiale for forbedring.

En udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet om miljøvenligt design vil ikke hæmme 
den igangværende gennemførelsesproces, eftersom direktivet er et rammedirektiv, og en 
ændring i anvendelsesområdet derfor ikke har direkte indvirkning på valget af produkter. Det 
er stadig op til Kommissionen at afgøre i henhold til forskriftsudvalgsproceduren, hvilke 
produkter, der skal omfattes af gennemførelsesforanstaltninger, og hvordan de skal prioriteres. 
Det vil ikke været berettiget at tilføje en relativt vilkårlig forhåndsvurdering, såsom udvidelse 
til udelukkende energirelaterede produkter.

Udvidelsen af anvendelsesområdet ud over energirelaterede produkter vil give mere 
fleksibilitet til at prioritere produkter med væsentlig miljøpåvirkning og et væsentligt 
potentiale for at blive gjort mere miljøvenlige. Det ville give mulighed for at fastsætte 
miljømæssige minimumskrav til et bredere udvalg af produkter og derved forbedre 
produkternes miljømæssige egenskaber og give forbrugerne et bredt udvalg af bæredygtige 
produkter.

I tider med knappe naturressourcer vil miljøvenlige og energieffektive produkter ikke blot 
være til gavn for forbrugere og miljøet, men også i stigende grad afgøre europæiske 
virksomheders succes og konkurrenceevne.   

Revision

Eftersom ordføreren foreslår at udvide anvendelsesområdet til alle produkter nu, er en 
vurdering af, hvorvidt en yderligere udvidelse er "hensigtsmæssig", ikke længere aktuel. 
Samtidig er der stadig behov for at revidere alle direktivets mekanismer. Desuden bør 
metoderne for de forberedende undersøgelser i forbindelse med 
gennemførelsesforanstaltninger kontrolleres. Udvidelsen af anvendelsesområdet til alle 
produkter vil føre til, at andre miljømæssige parametre end energieffektivitet overvejes mere 
dybdegående. En vurdering af de metoder, der anvendes til at forberede 
gennemførelsesforanstaltningerne, er derfor nødvendig for at omfatte et produkts hele 
livscyklus, hvilket også er i tråd med den livscyklustilgang, som fremmes af handlingsplanen 
for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industri.
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