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Miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning) ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 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 (A6-0096/2009), 

 

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. tager Kommissionens erklæring, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning; 

 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

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

                                                 
1  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 



P6_TC1-COD(2008)0151 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om 

rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 

(omarbejdning) 

 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/125/EF). 

 



BILAG 

Erklæring fra Kommissionen 

 

"Kommissionen erklærer, at vedtagelsen af den foreslåede udvidelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede 

produkter ikke vil påvirke gennemførelsen af det fastlagte arbejdsprogram. 

 

Kommissionen vil endvidere tage behørigt hensyn til de erfaringer, der er gjort inden for 

rammerne af direktivet under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet og fremlæggelsen forslag til 

nye gennemførelsesforanstaltninger i henhold til det omarbejdede direktiv. Kommissionen vil i 

tråd med direktivets artikel 15, stk. 2, og principperne om bedre lovgivning navnlig bestræbe 

sig på at sikre en fortsat overordnet sammenhæng inden for EU's lovgivning om produkter. 

 

Tilmed vil Kommissionen, når den vurderer hensigtsmæssigheden af at udvide direktivets 

anvendelsesområde til at omfatte ikke-energirelaterede produkter, overveje behovet for at 

tilpasse de metoder, der anvendes til at identificere og behandle betydelige miljømæssige 

parametre for sådanne produkter." 

 

 

 


