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23.5.2018 A8-0165/2 

Ændringsforslag  2 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at formålet med 

direktivet om miljøvenligt design er at øge 

energieffektiviteten og 

miljøbeskyttelsesniveauet gennem 

harmoniserede krav, som sikrer det indre 

markeds funktion og fremmer en løbende 

reduktion af den samlede 

miljøindvirkning af energirelaterede 

projekter; der henviser til, at disse 

foranstaltninger også har en positiv 

indvirkning på 

energiforsyningssikkerheden gennem 

reduktion af energiforbruget; 

udgår 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Ændringsforslag  3 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at anvendelsen af 

direktivet i høj grad kan bidrage til EU's 

bestræbelser på at forbedre 

energieffektiviteten og medvirke til 

virkeliggørelsen af de mål, der forfølges 

gennem klimaaktionen; 

C. der henviser til, at ophævelsen af 

direktivet om miljøvenligt design i høj 

grad kan bidrage til Europas bestræbelser 

på at forbedre energieffektiviteten; 

understreger, at energi, navnlig fossile 

brændstoffer, bør betragtes som en vigtig 

ressource, der også kan fremme 

jobudvikling; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Ændringsforslag  4 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der ved 

begyndelsen af 2018 var vedtaget 29 

specifikke retsakter, der dækker 

forskellige produktgrupper, og at tre 

frivillige aftaler desuden var indgået 

under direktivet; 

udgår 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Ændringsforslag  5 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at mens 

anvendelsesområdet for direktivet om 

miljøvenligt design i 2009 blev udvidet til 

at dække alle energirelaterede produkter 

(undtagen transportmidler), er ingen 

ikkeenergiforbrugende produkter endnu 

blevet omfattet af krav om miljøvenligt 

design; 

M. der henviser til, at alt 

scenebelysningsudstyr, der bruges i 

underholdningsindustrien, inden 2020 vil 

være forældet, og at belysning af en 

tilsvarende lysstyrke, der er nødvendige 

for den kreative industri, ikke vil være til 

at få; der henviser til, at scnenebelysning 

derfor bør være undtaget fra 

lovgivningen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Ændringsforslag  6 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at det i direktivet 

om miljøvenligt design anføres, at det 

faktum, at det supplerer REACH-

forordningen om kemikalier, bør bidrage 

til at øge retsakternes respektive 

virkninger og til at opbygge en 

sammenhængende lovgivningsramme for 

producenterne; der henviser til, at 

kravene til anvendelse af farlige 

kemikalier og genvinding af dem hidtil 

har været begrænsede; 

O. der henviser til, at direktivet om 

miljøvenligt design vil have en negativ 

indvirkning på teatre og lignende 

faciliteter i Europa — især små 

virksomheder, der vil blive ramt 

uforholdsmæssigt, og der henviser til, at 

den kreative industri bør undtages fra 

denne lovgivning; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Ændringsforslag  7 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at EU's 

handlingsplan for den cirkulære økonomi 

omfatter en forpligtelse til at lægge vægt 

på aspekter vedrørende den cirkulære 

økonomi i fremtidige krav til 

produktdesign i henhold til direktivet om 

miljøvenligt design, idet der skal foretages 

en systematisk analyse af bl.a. 

reparerbarhed, holdbarhed, 

opgraderbarhed og genanvendelighed og 

udpegelse af bestemte materialer og 

stoffer; 

R. der henviser til, at Kommissionens 

direktiv om miljøvenligt design vil få 

katastrofale følger for 

underholdningsindustrien og europæisk 

kultur; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Ændringsforslag  8 

Julia Reid 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 

2017/2087(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. erindrer om, at det i direktivet 

kræves, at Kommissionen fremlægger 

gennemførelsesforanstaltninger, som 

omfatter produkter, der opfylder 

kriterierne vedrørende betydelige 

salgsmængder, væsentlige 

miljøpåvirkninger og et betydeligt 

potentiale med hensyn til at mindske disse 

påvirkninger; understreger 

Kommissionens ansvar for at respektere 

dette mandat og sikre, at fordelene for 

forbrugerne, den cirkulære økonomi og 

miljøet gennemføres effektivt, idet det 

erkendes, at sådanne produktstandarder 

kun kan anvendes på EU-plan, og at 

medlemsstaterne derfor sætter sin lid til, 

at Kommissionen træffer de nødvendige 

foranstaltninger; 

4. Foreslår, at sådanne vilkårlige 

energirelaterede beslutninger ikke træffes 

af den ikkevalgte Kommission; 

Or. en 

 

 


