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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmänt

I juli 2008 lade Europeiska kommissionen fram en handlingsplan för hållbar konsumtion och 
produktion. Paketet med åtgärder och förslag omfattar en omarbetning av direktivet om 
ekodesign för energianvändande produkter1 (ekodesigndirektivet). Det allmänna syftet med 
omarbetningen av direktiv 2005/32/EG är att utöka dess tillämpningsområde så att 
gemenskapskraven på ekodesign även omfattar energirelaterade produkter. Produkter som 
inte är energianvändande i sig, men som påverkar energiförbrukningen, såsom fönster och 
vattenanvändande produkter, kommer följaktligen också att täckas av ramdirektivet. 
Ekodesignade duschhuvuden kan till exempel bidra till att minska vattenförbrukningen och 
därigenom minska den totala energiefterfrågan för uppvärmning av vatten.

Syfte

1) Direktivets tillämpningsområde

Förslaget om att utvidga ekodesigndirektivet till att även omfatta energirelaterade produkter 
kommer att leda till att en stor hittills outnyttjad potential för energibesparing kan frigöras. 
Produkternas miljöprestanda kommer att förbättras i och med att det blir möjligt att fastställa 
miljörelaterade minimistandarder för ett större antal produkter. Detta leder i sin tur till 
besparingar av knappa resurser och medborgarnas pengar.

Eftersom inte alla produkter kan behandlas samtidigt är en stegvis utvidgning av 
tillämpningsområdet ett välkommet tillvägagångssätt. Framtidens produkter måste emellertid 
inte bara produceras och användas på ett energieffektivt sätt, utan måste även vara mer 
resurseffektiva. Därför är det nödvändigt att fastställa en tydlig tidsplan för 
kommissionens översyn av direktivet för att utvidga det till att omfatta alla energirelaterade 
produkter (artikel 21) och inte begränsa sig till att utvärdera ”om det är lämpligt att utvidga 
direktivets tillämpningsområde till produkter som inte är energirelaterade” till 2012.

2) Motverka snålskjuts

Såväl ekodesigndirektivet som förslaget om en utvidgning av tillämpningsområdet till att 
omfatta energirelaterade produkter ger industrin utrymme för självreglering, såsom frivilliga 
och ensidiga åtaganden. Syftet med denna bestämmelse är att göra det möjligt att nå målen 
i direktivet till en lägre kostnad och på ett snabbare och mer flexibelt sätt. Eftersom 
åtgärderna är frivilliga till sin natur finns det dock inga garantier för att skyldigheterna 
uppfylls i praktiken. Dessutom saknas det ofta öppenhet och ambition i frivilliga åtaganden.

Näringslivet påpekar att denna bestämmelse lämnar dörren öppen för sådana som åker 
snålskjuts (”free-riders”) – kortsynta aktörer som planerar att lämna marknaden – att släppa ut 
produkter som inte uppfyller kraven på marknaden. Detta utgör en orättvis konkurrensfördel 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, EUT L 191, 22.7.2005, s. 29–58.
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och är ett allvarligt hinder för att skapa verkligt lika villkor. Lagstiftningsåtgärder bör därför 
ha företräde framför frivilliga avtal.

3) Öka insynen

Insyn och tydlig information är centrala faktorer för en förstärkt och ständig 
produktutveckling. Erfarenheten har emellertid visat att det saknas tydlig och lättförståelig 
information om ekodesignprodukter till konsumenter, industri och verkställande organ. Den 
nuvarande processen för genomförande/produktundersökningar är dessutom både 
tidskrävande och kostsam, vilket leder till att ett relativt litet antal av de berörda 
intressenterna deltar i de möten som anordnas, och att i synnerhet de små och medelstora 
företagen inte är företrädda på lämpligt sätt. Att inrätta en databas för ekodesignprodukter 
(artikel 18a ny) skulle ge ett stort mervärde för EU:s industri och konsumenter genom att det 
blir möjligt att tillhandahålla lättillgänglig information och underlätta ett snabbt och flexibelt 
deltagande för intressenterna.

Dessutom är det ytterst viktigt att kommissionen omedelbart informerar Europaparlamentet 
(artikel 3.3) om de nationella marknadstillsynsmyndigheternas resultat, särskilt vid bristande 
överensstämmelse.

Bakgrund

Den rådande finanskrisen innebär att EU:s ansvar för att uppfylla sina åtaganden på 
energi- och miljöområdet snarare blir större. Den utgör en möjlighet att omvärdera 
EU:s prioriteringar och se till att EU:s produkter blir ledande i den internationella 
konkurrensen.

Konsumenterna tar inte tillräcklig hänsyn till de ekonomiska fördelarna med energieffektiva 
apparater och utrustningar. Konsumenternas köpbeslut är emellertid avgörande för att nå 
framgångsrika resultat på detta område. Energi- och resurseffektivitet måste bli en central 
faktor i konsumenternas beslut. Användning av dynamiska standarder kombinerat med 
prestandabedömningar och märkningssystem är ett kraftfullt verktyg för att informera 
konsumenterna och rikta om marknaden mot ekonomisk effektivitet och resurseffektivitet.

Eftersom naturresurserna är begränsade kommer miljövänliga och energieffektiva produkter 
inte bara bidra till att minska EU:s beroende av energiimport och begränsa 
klimatförändringarna, utan kommer även avsevärt att bidra till EU-företagens konkurrenskraft 
och framgångar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(5a) I ordförandeskapets slutsatser från 
mötet den 8–9 mars 2007 betonar 
Europeiska rådet behovet av att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
besparingsmålet på 20 % av 
EU:s energiförbrukning jämfört med 
beräkningarna för 2020, och efterlyser ett 
genomgripande och snabbt genomförande 
av de nyckelområden som fastställs 
i kommissionens meddelande av den 
19 oktober 2006 ”Handlingsplan för 
energieffektivitet: att förverkliga 
möjligheterna”. I handlingsplanen 
framhålls de enorma möjligheterna till 
energibesparingar inom produktsektorn. 
I sin resolution av den 31 januari 2008 
om handlingsplanen efterlyser 
Europaparlamentet en skärpning av 
bestämmelserna i direktiv 2005/32/EG.

Motivering

Strategin för ekodesign måste bedömas mot bakgrund av handlingsplanen om 
energieffektivitet och det övergripande åtagandet att minska energiförbrukningen med 20 %
till 2020.

Ändringsförslag 2

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 hela sin livscykel 
bestäms och större delen av kostnaderna 
uppstår.
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Motivering

Det är viktigt att åtgärder vidtas redan under den energirelaterade produktens designfas, 
eftersom det är då den förorening som produkten vållar under hela sin livscykel bestäms och 
större delen av kostnaderna uppstår.

Ändringsförslag 3

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 negativa 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.

Motivering

Det är viktigt att direktivet ger ett gott miljöskydd genom att de energirelaterade 
produkternas potentiella negativa miljöpåverkan minskas.

Ändringsförslag 4

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 

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

energieffektivitet anses vara ett prioriterat 
miljömål i avvaktan på att en arbetsplan 
antas. Att förbättra energieffektiviteten är 
det snabbaste och billigaste sättet att 
minska utsläppen av växthusgaser.

Motivering

Att förbättra energieffektiviteten är det snabbaste och billigaste sättet att minska utsläppen av 
växthusgaser.

Ändringsförslag 5

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. De 
åtgärder som erbjuder stora möjligheter
att till en låg kostnad minska utsläppen av 
växthusgaser bör i viss mån prioriteras,
med tanke på hur viktigt det är att bidra till 
att uppnå målen enligt Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring och fullgöra 
gemenskapens åtagande att till 2020 
minska de sammanlagda utsläppen av 
växthusgaser med minst 20 % jämfört 
med 1990 års nivåer, och med 30 % om en 
internationell överenskommelse träffas, 
utan att det påverkar den samordnade 
strategi som främjas i detta direktiv. 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.
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Motivering

Det är nödvändigt att komplettera detta skäl med det beslut som fattades av stats- och 
regeringscheferna i mars 2007 om gemenskapens minskningar av utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag 6

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 
om huruvida deras produkter bidrar till en 
hållbar utveckling, och att erbjuda små 
och medelstora företag som arbetar med 
att förbättra energieffektiviteten särskilda 
finansiella instrument.

Motivering

Ett sätt att underlätta integrering av ekodesign i små och medelstora företag samt mycket små 
företag skulle kunna vara att se till att det finns gott om lättillgänglig information om 
huruvida deras produkter bidrar till en hållbar utveckling, och att erbjuda små och 
medelstora företag som arbetar med att förbättra energieffektiviteten särskilda finansiella 
instrument.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Vid genomförandet av detta direktiv 
bör medlemsstaterna aktivt ta hänsyn till 
eventuella regler i Small Business Act 
som ska minska bördorna för små och 
medelstora företag vad gäller möjligheten 
både att del av information och att 
tillämpa de standarder som fastställs.
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Motivering

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till små och medelstora företags administrativa bördor, 
och i linje härmed också sträva efter att minska dessa så mycket möjligt.

Ändringsförslag 8

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.

Motivering

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

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Vid fastställandet av standarder 
i enlighet med detta direktiv bör
medlemsstaterna aktivt ta hänsyn till att 
små och medelstora företag ibland har 
särskilda svårigheter att tillämpa nya 
standarder.
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Motivering

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till små och medelstora företags administrativa bördor, 
och i linje härmed också sträva efter att minska dessa så mycket möjligt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Hänsyn bör tas till de moduler och 
regler som är avsedda att användas 
i direktiven om teknisk harmonisering och 
som fastställs i rådets beslut 93/465/EEG
av den 22 juli 1993 om moduler för olika 
stadier i förfaranden vid bedömning av 
överensstämmelse samt regler för 
anbringande och användning av 
CE-märkning om överensstämmelse, 
avsedda att användas i tekniska 
harmoniseringsdirektiv1.

(25) Hänsyn bör tas till de moduler och 
regler som är avsedda att användas 
i direktiven om teknisk harmonisering och 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 
2008 om en gemensam ram för saluföring 
av produkter1.

_______________
1 EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.

_______________
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens text Ändringsförslag

(26) Tillsynsmyndigheterna bör utbyta 
information om planerade åtgärder som 
omfattas av detta direktiv i syfte att 
förbättra marknadsövervakningen. I ett 
sådant samarbete bör elektroniska 
kommunikationsmöjligheter och relevanta 
gemenskapsprogram utnyttjas i största 
möjliga mån. Utbyte av information om 
miljöprestandan under livscykeln och om 
resultaten av designlösningarna bör 
underlättas. Insamling och spridning av 

(26) Tillsynsmyndigheterna bör utbyta 
information om planerade åtgärder som 
omfattas av detta direktiv i syfte att 
förbättra marknadsövervakningen, med 
beaktande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter1. I ett sådant 
samarbete bör elektroniska 
kommunikationsmöjligheter och relevanta 
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den samlade kunskap som genereras 
genom tillverkarnas insatser på 
ekodesignområdet är en av de främsta 
vinsterna med detta direktiv.

gemenskapsprogram utnyttjas i största 
möjliga mån. Utbyte av information om 
den samlade miljöprestandan under 
livscykeln och om resultaten av 
designlösningarna bör underlättas. 
Insamling och spridning av den samlade 
kunskap som genereras genom 
tillverkarnas insatser på ekodesignområdet 
är en av de främsta vinsterna med detta 
direktiv.

_______________
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

Motivering

Det är nödvändigt att även inbegripa de instrument som detta direktiv kompletterar för att 
inte hindra det arbete som för närvarande genomförs inom de andra kompletterande 
gemenskapsinstrumenten.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör främja och utarbeta särskilda 
program och instrument för finansiering 
av forskning om ekodesign för 
energirelaterade produkter.

Motivering

Medlemsstaterna och kommissionen bör främja och utarbeta särskilda program och
instrument för finansiering av forskning om ekodesign för energirelaterade produkter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag
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1. I detta direktiv upprättas en ram för 
fastställande av gemenskapens krav på 
ekodesign för energirelaterade produkter 
i syfte att garantera fri rörlighet för dessa 
produkter inom den inre marknaden.

1. I detta direktiv upprättas en ram för 
fastställande av gemenskapens krav på 
ekodesign för energirelaterade produkter 
i syfte att förbättra miljöprestandan och 
garantera fri rörlighet för dessa produkter 
inom den inre marknaden.

Motivering

Syftet med omarbetningen av direktiv 2005/32/EG är att utöka dess tillämpningsområde så att 
gemenskapskraven på ekodesign omfattar alla energirelaterade produkter. Det övergripande 
syftet med denna utvidgning av tillämpningsområdet är emellertid inte bara att garantera fri 
rörlighet för produkter, utan även att förbättra deras miljöprestanda.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 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, samt dess 
samlade miljöpåverkan under hela 
livscykeln.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska utarbeta och främja utvecklingen av 
särskilda program och instrument för 
finansiering av små och medelstora 
företag som arbetar med att förbättra 
energieffektiviteten.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna och kommissionen utarbetar och främjar utvecklingen av 
särskilda program och instrument för finansiering av små och medelstora företag som 
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arbetar med att förbättra energieffektiviteten.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens text 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 försvarbar
potential för förbättring när det gäller 
miljöpåverkan, baserat på en analys av 
livscykelkostnaderna, varvid hänsyn
särskilt ska tas till:

Motivering

”Betydande” potential är en tämligen vag definition och skulle innebära en begränsning av 
direktivets tillämpningsområde. Som anges i bilaga II bör analysmetoden för 
livscykelkostnader användas och hänsyn bör tas till andra miljöaspekter.

Ändringsförslag 17

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 ur alla 
väsentliga miljöaspekter, bland annat 
energieffektiviteten, från produktion till
användning och bortskaffande, och 
samtidigt ta hänsyn till vetenskapliga rön; 
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,

Motivering

I praktiken måste vetenskapliga rön ligga till grund för besluten.
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Ändringsförslag 18

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 oktober 2011 och därefter 
vart tredje år upprätta en arbetsplan, som 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

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 arbetsplanen ska det för de tre påföljande 
åren fastställas en vägledande förteckning 
över produktgrupper som ska betraktas 
som prioriterade för antagande av 
genomförandeåtgärder.

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

Motivering

Tidsfristen för att upprätta en arbetsplan måste uppdateras. Dessutom måste det anges tydligt 
hur ofta arbetsplanen bör ändras.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandeåtgärder och därvid börja 
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 

– genomförandeåtgärder och därvid börja 
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, 
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i hushålls- och tjänstesektorn, 
konsumentelektronik samt värme-, 
ventilations- och klimatanläggningar,

hushållsapparater, kontorsutrustning 
i hushålls- och tjänstesektorn, 
konsumentelektronik samt värme-, 
ventilations- och klimatanläggningar,

Motivering

För överensstämmelse med ändringsförslag 1 ovan.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 18a
Databas för ekodesign

1. Kommissionen ska upprätta en 
offentlig databas för ekodesign på 
Internet. Syftet med databasen är att öka 
insynen för konsumenter, industri och 
behöriga myndigheter och att möjliggöra 
enkel och snabb insamling av uppgifter
för konsumenter och små och medelstora 
företag. Databasen får dessutom 
användas för att ge industrin möjlighet att 
bidra till fastställande och översyn av 
genomförandeåtgärder genom att 
tillhandahålla aktuella uppgifter, samt för 
att offentliggöra relevant information som 
kommissionen, medlemsstaterna eller 
berörda parter anser vara av central vikt 
för detta direktiv och för uppnåendet av 
dess mål.
2. Databasen för ekodesign ska uppfylla 
följande krav:
a) Den ska vara lättillgänglig för 
konsumenter, industri, små och 
medelstora företag och behöriga 
myndigheter.
b) Den ska möjliggöra lämplig 
produktinformation om ekodesign och 
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prestanda från företagen.
c) Det ska vara lätt att föra in uppgifter 
och tolka resultaten.
d) Den ska göra det möjligt att beräkna
produkters miljöegenskaper genom 
användning av kommersiellt tillgängliga
databaser om material och tillverkning.

Motivering

Erfarenheten har visat att det saknas tydlig och lättförståelig information om 
ekodesignprodukter. Den nuvarande processen för genomförande/produktundersökningar är 
dessutom både tidskrävande och kostsam, vilket leder till att ett relativt litet antal av de 
berörda parterna deltar i de möten som anordnas, och att i synnerhet små och medelstora 
företag inte är företrädda på lämpligt sätt. En Internetdatabas bör därför inrättas för att
tillhandahålla lättillgänglig information och underlätta ett snabbt och flexibelt deltagande för 
berörda parter.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens text 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 den 1 januari 
2012 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, 
detta i syfte att

– utvidga direktivets tillämpningsområde 
till produkter som inte är energirelaterade 
och som har en betydande 
förbättringspotential för att minska 
miljöpåverkan under hela sin livscykel 
och skapa resurs- och materialeffektivitet 
genom bättre design,



AD\762954SV.doc 17/19 PE416.299v02-00

SV

– inbegripa produkter med en 
försäljnings- och handelsvolym inom 
gemenskapen på mindre än 200 000 
enheter per år, baserat på en tröskel för 
miljöpåverkan.

Kommissionen ska senast 2010 lägga 
fram en förteckning över prioriterade 
produkter som vid behov ska regleras före 
2012, beroende på deras aktuella 
miljöpåverkan och förväntade framtida 
fördelar.  Företräde ska särskilt ges 
produkter som påverkar energi- och 
annan resursförbrukning både vid 
produktion och vid användning.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa en tydlig tidsplan för kommissionens översyn av direktivet för 
att utvidga det till att omfatta alla energirelaterade produkter och inte begränsa sig till att 
utvärdera ”om det är lämpligt att utvidga direktivets tillämpningsområde till produkter som 
inte är energirelaterade” till 2012. Dessutom måste omarbetningen 2012 även omfatta 
produkter med en volym på mindre än 200 000 enheter med hänsyn till produktens livscykel 
och miljöpåverkan.

Ändringsförslag 22

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.

utgår

Motivering
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Riskhantering när det gäller 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. Åtgärder 
inom ekodesignförslaget som är identiska eller oförenliga med, alternativt strider mot,
bestämmelserna i Reach måste därför undvikas.
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