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TITEL

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 26
HENVISNING 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175,

Or. en

Begrundelse

Et forslag baseret på artikel 95 indebærer en risiko for en begrænsning af nationale krav på 
miljø/energiområdet, som er strengere end fællesskabskravene. Dette gælder især farlige 
stoffer og spørgsmål af relevans for regionerne, som f.eks. vandudnyttelsesgrad eller kvoter 
for reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til Kyoto-protokollen. Det er endvidere 
almindeligt anerkendt, at nationale initiativer ansporer til yderligere aktioner på EU-plan, og 
dette overordentlig vigtige politiske incitament bør ikke undermineres. Der kan henvises til 
andre eksempler på produktpolitik baseret på artikel 175 - som f.eks. direktiv 1999/32 om 
svovlindholdet i visse flydende brændstoffer, der harmoniserer kravene vedrørende et sådant 
indhold, men giver medlemsstaterne mulighed for i givet fald at fastsætte strengere krav.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 27
HENVISNING 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95 og 175,

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv har primært til formål at sikre sundheden og miljøet en høj grad af beskyttelse, 
fremme ressourcebesparelser og energisikkerhed gennem effektivitet på efterspørgselssiden.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 1 A (ny)



AM\557898DA.doc 3/80 PE 353.671/REVv02-00

XM

(1a) Målsætningerne i Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram bør forfølges 
gennem fremme af miljøvenligt og 
bæredygtigt produktdesign og udarbejdelse 
af operationelle foranstaltninger til fremme 
af affaldsforebyggelse, f.eks. ved at øge 
holdbarheden og tilskynde til genbrug og 
genvinding samt udfase visse stoffer og 
materialer ved hjælp af produktrelaterede 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivet tager udgangspunkt i Fællesskabets miljøpolitik, som der derfor bør henvises til på 
behørig vis. Teksten er baseret på målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 1 B (ny)

(1b) Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram forpligter til 
iværksættelse af foranstaltninger med 
henblik på en bæredygtig forvaltning og 
udnyttelse af naturressourcer for at sikre, 
at ressourceforbruget og de dermed 
forbundne følger ikke overskrider miljøets 
bæreevne, og for at bryde 
sammenkædningen af økonomisk vækst og 
ressourceforbrug. Disse målsætninger bør 
forfølges under hensyntagen til den 
livscyklustilgang, der anvendes inden for 
den integrerede produktpolitik og 
Fællesskabets strategi for 
affaldsforvaltning, ved hjælp af 
prioriterede foranstaltninger, herunder 
bl.a. fremme af udvindings- og 
produktionsmetoder og -teknikker for at 
tilskynde til miljøeffektivitet og bæredygtig 
udnyttelse af råmaterialer, energi, vand og 
andre ressourcer.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet tager udgangspunkt i Fællesskabets miljøpolitik, som der derfor bør henvises til på 
behørig vis. Teksten er baseret på målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram. Dette 
udkast til rammedirektiv mangler enhver henvisning til eksisterende EU-mål inden for miljø-
og sundhedsbeskyttelse. En henvisning til det sjette miljøhandlingsprogram er ikke 
tilstrækkeligt. Fastsættelse af mål for en politik med hensyn til fremstilling af 
energiforbrugende produkter kræver klare og præcise henvisninger til de politiske ambitioner 
i betragtning af, at mange afgørelser skal træffes inden for rammerne af 
komitologiproceduren.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 30
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Målsætningerne i Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram bør forfølges under 
hensyntagen til den livscyklustilgang, der 
anvendes inden for den integrerede 
produktpolitik og Fællesskabets strategi for 
affaldshåndtering bl.a. ved fremme af 
miljøvenligt og bæredygtigt produktdesign 
og udarbejdelse af praktiske 
foranstaltninger til fremme af 
affaldsreduktion, f.eks. ved at øge 
holdbarheden og tilskynde til genbrug og 
genvinding samt udfase visse stoffer og 
materialer ved hjælp af produktrelaterede 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivet tager udgangspunkt i Fællesskabets miljøpolitik, som der derfor bør henvises til på 
behørig vis. Teksten er baseret på målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 31
BETRAGTNING 1 B (ny)

(1b) Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram forpligter til 
iværksættelse af foranstaltninger med 
henblik på en bæredygtig forvaltning og 
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udnyttelse af naturressourcer for at sikre, 
at ressourceforbruget og de dermed 
forbundne følger ikke overskrider miljøets 
bæreevne, og for at bryde 
sammenkædningen af økonomisk vækst og 
ressourceforbrug. Disse målsætninger bør 
forfølges under hensyntagen til den 
livscyklustilgang, der anvendes inden for 
den integrerede produktpolitik og 
Fællesskabets strategi for 
affaldsforvaltning, ved hjælp af 
prioriterede foranstaltninger, herunder 
bl.a. fremme af udvindings- og 
produktionsmetoder og -teknikker for at 
tilskynde til miljøeffektivitet og bæredygtig 
udnyttelse af råmaterialer, energi, vand og 
andre ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Direktivet tager udgangspunkt i Fællesskabets miljøpolitik, som der derfor bør henvises til på 
behørig vis. Teksten er baseret på målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram. Dette 
udkast til rammedirektiv mangler enhver henvisning til eksisterende EU-mål inden for miljø-
og sundhedsbeskyttelse. En henvisning til det sjette miljøhandlingsprogram er ikke 
tilstrækkeligt. Fastsættelse af mål for en politik med hensyn til fremstilling af 
energiforbrugende produkter kræver klare og præcise henvisninger til de politiske ambitioner 
i betragtning af, at mange afgørelser skal træffes inden for rammerne af 
komitologiproceduren.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 32
BETRAGTNING 12

Det kan være nødvendigt og begrundet at 
fastsætte særlige kvantitative krav til 
miljømæssigt design for en række produkter 
eller miljømæssige aspekter deraf for at 
sikre, at deres miljøpåvirkning minimeres. I 
betragtning af det presserende behov for at
bidrage til opfyldelsen af forpligtelserne 
inden for rammerne af Kyoto-protokollen til 
FN's rammekonvention om klimaændringer 

(12) Det kan være nødvendigt og begrundet 
at fastsætte særlige kvantitative krav til 
miljømæssigt design for en række produkter 
eller miljømæssige aspekter deraf for at 
sikre, at deres miljøpåvirkning minimeres. I 
betragtning af det presserende behov for at
bidrage til opfyldelsen af forpligtelserne 
inden for rammerne af Kyoto-protokollen til 
FN's rammekonvention om klimaændringer 



PE 353.671/REVv02-00 6/80 AM\557898DA.doc

XM

(UNFCCC) og uden at det berører den 
integrerede tilgang, der fremmes med dette 
direktiv, bør foranstaltninger med et stort 
potentiale for reduktion af drivhusgasemis-
sionerne uden store omkostninger have en 
vis prioritet. Sådanne foranstaltninger kan 
også bidrage til en bæredygtig anvendelse af 
ressourcerne og udgøre et vigtigt bidrag til 
de tiårsrammeprogrammer om bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug, som der 
blev opnået enighed om på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 
september 2002.

(UNFCCC) og uden at det berører den 
integrerede tilgang, der fremmes med dette 
direktiv, bør foranstaltninger med et stort 
potentiale for reduktion af drivhusgasemis-
sionerne uden store omkostninger have en 
vis prioritet. Sådanne foranstaltninger kan 
også bidrage til en bæredygtig anvendelse af 
ressourcerne og udgøre et vigtigt bidrag til 
de tiårsrammeprogrammer om bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug, som der 
blev opnået enighed om på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 
september 2002. Der bør tages tilstrækkeligt 
hensyn til de potentielle miljøfordele, som -
ikke mindst for energiforbrugende 
produkters vedkommende - ligger i en 
omformning af produkter til tjenester. Man 
bør undersøge mulighederne for 
foranstaltninger, som kan give 
erhvervslivet et incitament til at iværksætte 
et skift i denne retning

Or. en

Begrundelse

Forbruget af energi og materialer kan nedbringes væsentligt på mange områder ved at 
omforme forbrugsprodukter til tjenester. Der findes mange eksempler herpå, bl.a. kan man 
leje en tv-service eller en vaskeri-service i stedet for at købe et tv-apparat og/eller en 
vaskemaskine, eller man kan gøre brug af en svarservice i stedet for at anskaffe sig en 
telefonsvarer. Ved at udbyde sådanne tjenester stimulerer man til mindre materialeforbrug, 
og producenterne får et direkte incitament til at fremstille produkter, som er energieffektive 
og lette at vedligeholde og forbedre over et længere tidsrum. 

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 33
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) Reduktion af energiforbruget er et af 
den europæiske miljøpolitiks vigtige 
redskaber, som fastsat i f.eks. det 
europæiske klimaændringsprogram efter 
høring af alle relevante interessenter.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 18 og 80 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 34
BETRAGTNING 13

(13) Niveauet for kravene til miljøvenligt 
design bør normalt fastlægges på grundlag af 
tekniske, økonomiske og miljømæssige 
egenskaber. Fleksible metoder til 
fastlæggelse af niveauet for kravene kan 
gøre det lettere hurtigt at opnå bedre 
miljømæssige egenskaber. De involverede 
berørte parter bør høres og samarbejde aktivt 
i denne analyse. Ved fastsættelse af 
obligatoriske foranstaltninger, kræves det, at 
de involverede parter er blevet hørt på 
behørig vis. Ved en sådan høring vil det 
også fremgå, om der er behov for en gradvis 
indførelse eller for 
overgangsforanstaltninger. Ved indførelse af 
midlertidige mål, bliver den førte politik 
mere forudsigelig, der kan tages hensyn til 
produktudviklingscyklussen, og det bliver 
lettere for de berørte parter at planlægge 
langsigtet.

(13) Niveauet for kravene til miljøvenligt 
design bør normalt fastlægges på grundlag af 
tekniske, økonomiske og miljømæssige 
egenskaber. Fleksible metoder til 
fastlæggelse af niveauet for kravene kan 
gøre det lettere hurtigt at opnå bedre 
miljømæssige egenskaber. De involverede 
berørte parter bør høres og samarbejde aktivt 
i denne analyse. Ved fastsættelse af 
obligatoriske foranstaltninger, kræves det, at 
de involverede parter er blevet hørt på 
behørig vis. Ved en sådan høring vil det 
også fremgå, om der er behov for en gradvis 
indførelse eller for 
overgangsforanstaltninger. Ved indførelse af 
midlertidige mål, bliver den førte politik 
mere forudsigelig, der kan tages hensyn til 
produktudviklingscyklussen, og det bliver 
lettere for de berørte parter at planlægge 
langsigtet.

Der skal anvendes international 
benchmarking under analysen (navnlig 
under livscyklusomkostningsanalysen) og 
ved fastsættelsen af krav.
I forbindelse med valget af metoder til 
fastlæggelse af kravene, bør 
"servicedesign" (funktions- og 
systemtænkning), set i forhold til 
"produktdesign", være en del af 
benchmarkingprocessen.

Or. en

Begrundelse

Forbruget af energi og materialer kan nedbringes væsentligt på mange områder ved at 
omforme forbrugsprodukter til tjenester. Der findes mange eksempler herpå, bl.a. kan man
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leje en tv-service eller en vaskeri-service i stedet for at købe et tv-apparat og/eller en 
vaskemaskine, eller man kan gøre brug af en svarservice i stedet for at anskaffe sig en 
telefonsvarer. Ved at udbyde sådanne tjenester stimulerer man til mindre materialeforbrug, 
og producenterne får et direkte incitament til at fremstille produkter, som er energieffektive 
og lette at vedligeholde og forbedre over et længere tidsrum.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 35
BETRAGTNING 13 A (ny)

(13a) Lande som f.eks. Japan har indført 
ambitiøse metoder til fastsættelse af 
energieffektive krav til miljøvenligt design. 
For at sikre, at de europæiske producenter 
fremover er konkurrencedygtige, bør 
Kommissionen nøje overveje sådanne 
initiativer, når den fastsætter særlige krav i 
forbindelse med individuelle 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 13 A (ny)

(13a) Dette direktiv forhindrer ikke, at 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
traktaten, kan opretholde eller indføre 
strengere krav til energiforbrugende 
produkters miljøvenlige design for at sikre 
et højt beskyttelsesniveau for miljø og 
folkesundhed og sikkerhed i 
energiforsyningen. Direktiv 98/34/EF 
finder anvendelse på sådanne nationale 
foranstaltninger.
Såfremt medlemsstaterne opretholder eller 
indfører strengere krav til 
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energiforbrugende produkters miljøvenlige 
design, bør det tilstræbes, at sådanne krav 
ikke strider mod kravene til miljøvenligt 
design på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen, betragtning 20 i den fælles holdning 
og ordførerens ændringsforslag 17. Et af direktivets hovedmålsætninger er miljøbeskyttelse. 
Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at komplettere direktivets krav i baggrund af 
de særlige omstændigheder, der måtte gøre sig gældende (f.eks. klimaforskelle, Kyoto-
kravene, særlige miljøforhold). Som eksempler på direktiver, hvor artikel 95 er blevet anvendt 
til at indføre strengere nationale krav, kan nævnes direktiv 90/314, 93/13, 01/95 og 94/62.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 14

(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør foretrækkes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. Det kan 
være nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør overvejes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. 
Eksisterende selvregulering eller forslag 
om selvregulering bør være omfattet af den 
samme uafhængige forudgående analyse, 
interessentundersøgelse samt overvågning 
som gennemførelsesforanstaltninger. Det 
er nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 22 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 14
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(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør foretrækkes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. Det kan 
være nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør overvejes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. 
Eksisterende selvregulering eller forslag 
om selvregulering bør være omfattet af den 
samme uafhængige forudgående analyse, 
interessentundersøgelse samt overvågning 
som gennemførelsesforanstaltninger. Det 
er nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 39
BETRAGTNING 14

(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør foretrækkes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. Det kan 
være nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

(14) Alternative fremgangsmåder som f.eks. 
selvregulering i industrien bør overvejes, 
hvis de forventes at kunne opfylde de 
politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav. 
Eksisterende selvregulering eller forslag 
om selvregulering bør være omfattet af den 
samme uafhængige forudgående analyse, 
interessentundersøgelse samt overvågning 
som gennemførelsesforanstaltninger. Det 
er nødvendigt at indføre 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
markedskræfterne ikke udvikler sig i den 
rigtige retning eller hurtigt nok.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 40
BETRAGTNING 15
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(15) Selvregulering, herunder frivillige 
aftaler om ensidige tilsagn fra industriens 
side, kan fremskynde processen takket være 
hurtig og omkostningseffektiv 
gennemførelse og giver mulighed for en 
fleksibel og hensigtsmæssig tilpasning til de 
teknologiske muligheder og 
markedsforholdene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 41
BETRAGTNING 20

(20) Når Kommissionen udarbejder 
gennemførelsesforanstaltninger, bør den 
også tage behørigt hensyn til gældende 
national miljølovgivning, særlig vedrørende 
giftige stoffer, som medlemsstaterne mener 
bør bevares, uden derved at begrænse de 
gældende og berettigede 
beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne.

(20) Når Kommissionen udarbejder 
gennemførelsesforanstaltninger, bør den 
også tage behørigt hensyn til gældende 
national miljølovgivning, særlig vedrørende 
giftige stoffer.

Or. en

Begrundelse

Artikel 95, stk. 4-9, i EF-traktaten indeholder betingelserne for opretholdelse eller indførelse 
af strengere nationale bestemmelser. Sekundær lovgivning kan ikke tilsidesætte den primære 
lovgivning.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 25

(25) Et af hovedformålene med 
harmoniserede standarder bør være at bistå 
producenterne med at anvende de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i medfør af dette direktiv. Sådanne 
standarder kan være afgørende for 
fastlæggelsen af måle- og prøvningsmetoder. 
I tilfælde af generiske krav til miljøvenligt 

(25) Et af hovedformålene med 
harmoniserede standarder bør være at bistå 
producenterne med at anvende de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i medfør af dette direktiv. Sådanne 
standarder kan være afgørende for 
fastlæggelsen af måle- og prøvningsmetoder. 
I tilfælde af generiske krav til miljøvenligt 
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design kan harmoniserede standarder i 
betydelig grad bidrage til at vejlede 
producenterne i at fastlægge deres 
produkters miljøprofil i overensstemmelse 
med kravene i den gældende 
gennemførelsesforanstaltning. Disse 
standarder bør klart angive forholdet mellem 
deres bestemmelser og de omhandlede krav. 
Formålet med harmoniserede standarder 
skal ikke være at fastsætte grænser for
miljømæssige aspekter.

design bør harmoniserede standarder kun 
anvendes, når der er fastlagt benchmarks. 
Disse standarder bør klart angive forholdet 
mellem deres bestemmelser og de 
omhandlede krav. Harmoniserede
standarder må ikke anvendes til at fastsætte 
eller ændre niveauet for de miljømæssige 
egenskaber eller ambitionsniveauet for 
kravene til de miljømæssige aspekter (f.eks. 
ved at fastlægge grænseværdier).

Or. en

Begrundelse

Harmoniserede standarder skal ikke, og må ikke anvendes til at fastsætte eller ændre det 
niveau for de miljømæssige ambitioner/egenskaber, som er tilsigtet med de krav, der er 
fastsat i gennemførelsesforanstaltningen. Det er desuden ikke kun grænseværdier, der 
definerer miljøegenskaberne. Emnet er bredere. Standarders påvirkning af det endelige 
niveau for miljøegenskaber i forbindelse med et krav fastsat i gennemførelsesforanstaltningen 
kan f.eks. også finde sted via valg af en bestemt målemetode.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 43
BETRAGTNING 28 A (ny)

(28a) Bestemmelserne i artikel I-36, stk. 2, i 
traktaten om en forfatning for Europa bør 
finde anvendelse på dette direktiv efter dets 
ikrafttrædelse. Efter forfatningstraktatens 
ikrafttrædelse bør en 
gennemførelsesforanstaltning træde i kraft 
som planlagt, medmindre Europa-
Parlamentet med et flertal af sine 
medlemmer har gjort indsigelse herimod 
inden for en nærmere angivet frist.

Or. en

Begrundelse

EP's ændringsforslag 30 i ny affattelse. Dette hænger sammen med forslaget om revision af 
bestemmelserne om energiforbrugende produkter i artikel 19 og er nødvendigt for 
tilvejebringelse af en "tilbagekaldelsesmekanisme", således at der kan holdes øje med 
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delegationen af reguleringsbeføjelser fra den klassiske fælles beslutningsprocedure til 
Kommissionens komitologiprocedurer. Artikel I-36, stk. 2, indeholder følgende bestemmelser: 
"a) Europa-Parlamentet eller Rådet kan beslutte at tilbagekalde delegationen, b) Den 
delegerede europæiske forordning kan kun træde i kraft, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
ikke gør indsigelse inden for den frist, der er fastsat i den europæiske lov eller rammelov".

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 44
BETRAGTNING 28 A (ny)

(28a) (28a) Bestemmelserne i artikel I-36, 
stk. 2, i traktaten om en forfatning for 
Europa bør finde anvendelse på dette 
direktiv efter dets ikrafttrædelse. Efter 
forfatningstraktatens ikrafttrædelse bør en 
gennemførelsesforanstaltning træde i kraft 
som planlagt, medmindre Europa-
Parlamentet med et flertal af sine 
medlemmer har gjort indsigelse herimod 
inden for en nærmere angivet frist.

Or. en

Begrundelse

EP's ændringsforslag 30 i ny affattelse. Dette hænger sammen med forslaget om revision af 
bestemmelserne om energiforbrugende produkter i artikel 19 og er nødvendigt for 
tilvejebringelse af en "tilbagekaldelsesmekanisme", således at der kan holdes øje med 
delegationen af reguleringsbeføjelser fra den klassiske fælles beslutningsprocedure til 
Kommissionens komitologiprocedurer. Artikel I-36, stk. 2, indeholder følgende bestemmelser: 
"a) Europa-Parlamentet eller Rådet kan beslutte at tilbagekalde delegationen, b) Den 
delegerede europæiske forordning kan kun træde i kraft, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
ikke gør indsigelse inden for den frist, der er fastsat i den europæiske lov eller rammelov".

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 1, STK. 1

1. Dette direktiv fastsætter rammerne for 
fastlæggelsen af fællesskabskrav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter for at sikre den frie bevægelighed 

1. Dette direktiv fastsætter rammerne for 
fastlæggelsen af fællesskabskrav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter med prioritering af en forbedring 
af energieffektiviteten for at sikre den frie 
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for sådanne produkter i det indre marked. bevægelighed for sådanne produkter i det 
indre marked.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 31 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 2, NR. 6

(6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de
energiforbrugende produkters
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der 
ikke er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller 
ibrugtager energiforbrugende produkter i 
henhold til dette direktiv, som producent

(6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for det
energiforbrugende produkts
overensstemmelse med dette direktiv med 
henblik på markedsføring af det under sit
eget navn eller varemærke eller med henblik 
på egen anvendelse

Or. en

Begrundelse

Kommissionens oprindelige forslag til en definition, som Parlamentet lod uændret. I 
kombination med den definition af importør, som Parlamentet vedtog under 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for design og 
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produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de 
energiforbrugende produkters 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der 
ikke er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller ibrugtager
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

fremstilling af energiforbrugende produkter, 
der er omfattet af dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring på  og/eller 
ibrugtagning under den pågældendes eget 
navn eller varemærke eller med henblik på 
den pågældendes egen anvendelse. Hvis der 
ikke er en producent som defineret i første 
punktum eller en autoriseret repræsentant i 
Fællesskabet, anses enhver fysisk eller 
juridisk person, der markedsfører  
energiforbrugende produkter på 
Fællesskabets marked i henhold til dette 
direktiv, som producent

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af producent er ufuldstændig og kan give anledning til "free 
riding". Denne definition sikrer, at markedstilsynsmyndighederne altid vil have et 
kontaktpunkt inden for Fællesskabet, som er ansvarligt for de energiforbrugende produkters 
overensstemmelse.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola og Martin Callanan

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de
energiforbrugende produkters
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller ibrugtager 
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for et
energiforbrugende produkts design og 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på dets markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
i Fællesskabet findes en producent som 
defineret i første punktum eller en 
autoriseret repræsentant, anses enhver 
fysisk eller juridisk person, der markedsfører 
og/eller ibrugtager energiforbrugende 
produkter i henhold til dette direktiv, som 
producent

Or. en
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Begrundelse

I den industrielle verden af i dag kan design, fremstilling og markedsføring af et produkt 
udføres af forskellige økonomiske aktører. Under disse omstændigheder vil det med den 
nuværende definition af producent være vanskeligt at identificere den "juridisk ansvarlig 
part" i henhold til kravene i de fremtidige gennemførelsesforanstaltninger. Eftersom 
produktdesign er hovedemnet for dette direktiv, bør man primært fokusere på designfasen af 
produktionsprocessen og på de parter, som er ansvarlige for produktets design. Definitionen 
af producent bør derfor ændres for at skabe en klar sammenhæng mellem ansvaret for 
henholdsvis designet og markedsføringen af produktet.

Ændringsforslaget søger at tydeliggøre definitionen af producent i den fælles holdning og 
bygger på tankerne bag Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, hvor det 
introducerede en definition af importør og importørens ansvar.

Det er vigtigt at se dette ændringsforslag i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 3, som tydeliggør producentens ansvar i tilfælde af, at det energiforbrugende produkt 
designes uden for producentens organisation. 

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de
energiforbrugende produkters
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller ibrugtager 
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for et
energiforbrugende produkts design og 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på dets markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
i Fællesskabet findes en producent som 
defineret i første punktum eller en 
autoriseret repræsentant, anses enhver 
fysisk eller juridisk person, der markedsfører 
og/eller ibrugtager energiforbrugende 
produkter i henhold til dette direktiv, som 
producent

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tydeliggøre definitionen af producent i den fælles holdning og 
bygger på tankerne bag Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, hvor det 
introducerede en definition af importør og importørens ansvar.
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Det er vigtigt at se dette ændringsforslag i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 3, som tydeliggør producentens ansvar i tilfælde af, at det energiforbrugende produkt 
designes uden for producentens organisation.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de 
energiforbrugende produkters 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller ibrugtager 
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er ansvarlig for design og 
produktion af energiforbrugende produkter, 
der er omfattet af dette direktiv, og som er 
ansvarlig for de energiforbrugende 
produkters overensstemmelse med dette 
direktiv, med henblik på deres 
markedsføring på Fællesskabets marked 
og/eller ibrugtagning under producentens 
eget navn eller varemærke eller med henblik 
på producentens egen anvendelse. Hvis der 
ikke er en producent som defineret i første 
punktum eller en autoriseret repræsentant i 
Fællesskabet, anses enhver fysisk eller 
juridisk person, der markedsfører og/eller 
ibrugtager energiforbrugende produkter i 
henhold til dette direktiv, som producent

Or. sv

Begrundelse

Den nuværende definition af producent er ufuldstændig og kan give anledning til "free 
riding". Kommissionens "Guide to the implementation of directives based on the New and 
Global Approach" indeholder en definition af producent, som også bør  anvendes i dette 
direktiv for at sikre en bedre overvågning af markedet.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de 

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er ansvarlig for design og 
produktion af et energiforbrugende produkt, 
der er omfattet af dette direktiv, med henblik 
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energiforbrugende produkters 
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 
person, der markedsfører og/eller ibrugtager
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

på dets markedsføring på Fællesskabets 
marked og/eller ibrugtagning under 
producentens eget navn eller varemærke 
eller med henblik på producentens egen 
anvendelse. Hvis der ikke er en producent 
som defineret i første punktum eller en 
autoriseret repræsentant i Fællesskabet, 
anses enhver fysisk eller juridisk person, der 
markedsfører  energiforbrugende produkter 
på Fællesskabets marked i henhold til dette 
direktiv, som producent

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af producent er ufuldstændig og kan give anledning til "free 
riding". Kommissionens "Guide to the implementation of directives based on the New and 
Global Approach" indeholder en definition af producent, som også bør anvendes i dette 
direktiv for at sikre en bedre overvågning af markedet. Denne definition sikrer, at 
markedstilsynsmyndighederne altid vil have et kontaktpunkt inden for Fællesskabet, som er 
ansvarligt for de energiforbrugende produkters overensstemmelse. En harmonisering af 
definitionen af producent i det foreliggende forslag med definitionen i Kommissionens guide 
vil også sikre sammenhængen med anden lovgivning, der i forvejen gælder for de samme 
energiforbrugende produkter, som potentielt kan blive omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning.

Ændringsforslaget opfylder målsætningerne i Europa-Parlamentets holdning fra 
førstebehandlingen (se ændringsforslag 36, 48.1a, 50 og 70 i Europa-Parlamentets endelige 
betænkning). 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 2, NR. 6

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, der producerer energiforbrugende 
produkter, der er omfattet af dette direktiv, 
og som er ansvarlig for de 
energiforbrugende produkters
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på deres markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
er en producent som defineret i første 
punktum, anses enhver fysisk eller juridisk 

6) "producent": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for designet af et 
energiforbrugende produkt og dets
overensstemmelse med dette direktiv, med 
henblik på dets markedsføring og/eller 
ibrugtagning under producentens eget navn 
eller varemærke eller med henblik på 
producentens egen anvendelse. Hvis der ikke 
i Fællesskabet findes en producent som 
defineret i første punktum eller en 
autoriseret repræsentant, anses enhver 
fysisk eller juridisk person, der markedsfører 
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person, der markedsfører og/eller ibrugtager 
energiforbrugende produkter i henhold til 
dette direktiv, som producent

og/eller ibrugtager energiforbrugende 
produkter i henhold til dette direktiv, som 
producent

Or. en

Begrundelse

I den industrielle verden af i dag kan design, fremstilling og markedsføring af et produkt 
udføres af forskellige økonomiske aktører. Under disse omstændigheder vil det med den 
nuværende definition af producent være vanskeligt at identificere den "juridisk ansvarlig 
part" i henhold til kravene i de fremtidige gennemførelsesforanstaltninger. Eftersom 
produktdesign er hovedemnet for dette direktiv, bør man primært fokusere på designfasen af 
produktionsprocessen og på de parter, som er ansvarlige for produktets design. Definitionen 
af producent bør derfor ændres for at skabe en klar sammenhæng mellem ansvaret for 
henholdsvis designet og markedsføringen af produktet.

Ændringsforslaget søger at tydeliggøre definitionen af producent i den fælles holdning og 
bygger på tankerne bag Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, hvor det 
introducerede en definition af importør og importørens ansvar.

Det er vigtigt at se dette ændringsforslag i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 3, som tydeliggør producentens ansvar i tilfælde af, at det energiforbrugende produkt 
designes uden for producentens organisation.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 2, NR. 6 A (nyt)

6a) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er etableret i Fællesskabet, og 
som for første gang markedsfører et 
energiforbrugende produkt, når 
producenten ikke er etableret eller 
repræsenteret i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføje denne definition og inddrage spørgsmålet om importørens 
forpligtelser overalt i direktivteksten for at undgå, at der opstår et retligt tomrum omkring 
energiforbrugende produkter, som er fremstillet i tredjelande (dvs. for at undgå, at varer 
markedsføres uden at opfylde de krav til miljøvenligt design, der er indført som følge af dette 
direktiv). I overensstemmelse med den nye metode bør importøren altid være i stand til at 
forsyne markedsovervågningsmyndighederne med en kopi af CE-
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overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation for produktet.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 2, NR. 18 A (nyt)

18a) "laveste livscyklusomkostninger": 
summen af købsprisen og de 
forudberegnede driftsudgifter i en realistisk 
levetid for det energiforbrugende produkt

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 46 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 2, NR. 19 A (nyt)

19a) "benchmark for miljøvenligt design": 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik1 som reference for et særligt 
miljøaspekt, om fornødent ved anvendelse 
af internationale benchmarks (med hensyn 
til såvel de fastsatte tærskelværdier for 
effektivitet som de anvendte data) - særligt 
med hensyn til energieffektivitet 
___________
1 Som anvendt i IPPC-direktivet

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 44 fra førstebehandlingen - omformuleret.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 2, NR. 19 A (nyt)
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19a) "benchmark for miljøvenligt design": 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik1 som reference for et særligt 
miljøaspekt, om fornødent ved anvendelse 
af internationale benchmarks (med hensyn 
til såvel de fastsatte tærskelværdier for 
effektivitet som de anvendte data) - særligt 
med hensyn til energieffektivitet 
___________
1 Som anvendt i IPPC-direktivet

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af Europa-Parlamentets ændringsforslag 44 medhenblik på indførelse af en 
definition af begrebet benchmark, der anvendes både i BILAG I, del 2, og BILAG II, del 1.
• Begrebet "det aktuelle tekniske niveau inden for miljøvenligt design" er blevet erstattet af  

"BAT", "bedste tilgængelige teknik" (som anvendt i IPPC-direktivet) med henblik på at 
tydeliggøre definitionen. Udtrykket "state of the art" ("det aktuelle tekniske niveau") har 
forskellige betydninger på forskellige sprog - på engelsk betyder det det mest avancerede 
niveau, på andre sprog kan det betyde det gennemsnitlige. BAT-begrebet (som anvendt i 
IPPC-direktivet) indebærer altid "inden for de grænser, der sættes af de sociale eller 
økonomiske muligheder eller af sikkerhedskravene". 

• International benchmarking på grundlag af bedste praksis og bedste tilgængelige teknik 
(BAT) bør være tydeligt specificeret. En indførelse af international benchmarking 
indebærer to ting:

a) Det må sikres, at de tærskelværdier for energieffektivitet, der fastlægges på EU-plan, er 
mindst lige så ambitiøse som dem, der findes på internationalt plan eller i andre stater; 

b)   Det må sikres, at de værdier og data, som anvendes til den teknisk-økonomiske analyse med 
henblik på at definere livscyklusomkostningerne, er pålidelige. For at kunne garantere for 
troværdigheden af de data, der anvendes ved de teknisk-økonomiske analyser i EU's 
energitekniske sektor, må Kommissionen og de involverede aktører tage højde for de 
eksisterende internationale undersøgelser af effektiviteten af og omkostningerne ved den 
mest effektive tilgængelige teknik.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 3

Markedsføring og/eller ibrugtagning Markedstilsyn
1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
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energiforbrugende produkter, der er omfattet 
af gennemførelsesforanstaltninger, kun 
markedsføres og/eller ibrugtages, hvis de er 
i overensstemmelse med sådanne 
gennemførelsesforanstaltninger og er 
forsynet med CE-mærkning i 
overensstemmelse med artikel 4.

energiforbrugende produkter, der er omfattet 
af gennemførelsesforanstaltninger, eller 
frivillige aftaler, jf. artikel 13a, kun 
markedsføres og ibrugtages, hvis de er i 
overensstemmelse med sådanne 
gennemførelsesforanstaltninger.

2. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
markedstilsynet. De påser, at disse 
myndigheder har og anvender de beføjelser, 
der er nødvendige for at træffe de relevante 
forholdsregler, som påhviler dem i henhold 
til dette direktiv. Medlemsstaterne 
fastlægger opgaveområder, 
kompetenceområder og organisatoriske 
retningslinjer for de kompetente 
myndigheder, der har beføjelse til:

2. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
anvendelsen af dette direktiv. De påser, at 
disse myndigheder har og anvender de 
beføjelser, der er nødvendige for at træffe de 
relevante forholdsregler, som påhviler dem i 
henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne 
fastlægger opgaveområder, 
kompetenceområder og organisatoriske 
retningslinjer for de kompetente 
myndigheder, der har beføjelse til:

i) at foretage relevante kontrolundersøgelser 
af de energiforbrugende produkters 
overensstemmelse i et passende omfang og 
at påbyde producenter eller deres 
repræsentanter at fjerne ikke-
overensstemmende energiforbrugende
produkter fra markedet i henhold til artikel 
6

i) at foretage relevante kontrolundersøgelser 
af de energiforbrugende produkters 
overensstemmelse i et passende omfang og 
at påbyde producenten eller importøren at 
fjerne ikke-overensstemmende produkter fra 
markedet, også efter markedsføringen

ii) at kræve forelæggelse af alle nødvendige 
oplysninger fra de berørte parter, som 
præciseret i gennemførelsesbestemmelserne

ii) at kræve forelæggelse af alle nødvendige 
oplysninger fra de berørte parter, som 
præciseret i gennemførelsesbestemmelserne 
eller de frivillige aftaler

iii) at udtage prøver af produkterne og 
underkaste dem overensstemmelseskontrol.

iii) at udtage prøver af produkterne og 
underkaste dem overensstemmelseskontrol.

3. Medlemsstaterne orienterer løbende 
Kommissionen om resultaterne af 
markedstilsynet, og Kommissionen 
videresender, hvis det er relevant, de 
pågældende oplysninger til de øvrige 
medlemsstater.

3. Medlemsstaterne orienterer løbende 
Kommissionen, der, hvis det er relevant, 
videresender de pågældende oplysninger til 
de øvrige medlemsstater.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne og 
andre interesserede parter får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til de kompetente 
myndigheder vedrørende
produktoverensstemmelse.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne og 
andre interesserede parter får mulighed for at 
forelægge de kompetente myndigheder 
klager over produktoverensstemmelse og 
tilsyn. Medlemsstaterne underretter 
forbrugerne og andre interesserede parter 
om de procedurer, der er indført til dette 
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formål.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 47 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 5, STK. 2

2. Medlemsstaterne må ikke på deres 
område på grundlag af krav til miljøvenligt 
design med hensyn til de parametre for 
miljøvenligt design, der er omhandlet i 
bilag I, del 1, forbyde, begrænse eller 
hindre markedsføring og/eller ibrugtagning 
af et energiforbrugende produkt, der er 
CE-mærket i overensstemmelse med artikel 
4, for hvilket den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning bestemmer, 
at et krav til miljøvenligt design ikke er 
nødvendigt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det nye stk. 2 i artikel 5 er ikke hensigtsmæssigt, fordi det introducerer tanken om en 
gennemførelsesforanstaltning, der bestemmer, at et krav til miljøvenligt design ikke er 
nødvendigt. Dette vil være kontraproduktivt, fordi det vil anspore industrien til at undlade at 
forbedre deres produkter i forhold til disse "ikke-krav". Dette vil udgøre en hindring for 
innovation, og det er meget usædvanligt at lade en retsakt indeholde en bestemmelse om, at 
det ikke er nødvendigt at stille krav. Det ville også effektivt hæmme indførelsen af nationale 
krav til bestemte aspekter, også selv om de ikke er reguleret på EU-plan.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 6, STK. 5 A (nyt)

5a. Når et energiforbrugende produkt, som 
ikke er i overensstemmelse med alle de 
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relevante krav i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, er CE-
mærket, træffer den berørte medlemsstat 
passende foranstaltninger over for 
producenten eller dennes autoriserede 
repræsentant, der har foretaget CE-
mærkningen, eller over for den importør, 
der har markedsført produktet på 
Fællesskabets marked, og underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
herom.

Or. en

Begrundelse

Genindføjelse af stk. 6 fra det oprindelige forslag som ændret af EP under førstebehandlingen
(æf. 50). Det er nødvendigt at bekæmpe svindel.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 6, STK. 6

6. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at oplysninger, der indgives som led i 
denne procedure, om fornødent behandles 
fortroligt.

6. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at oplysninger, der indgives som led i 
denne procedure, om fornødent behandles 
fortroligt.

Medlemsstaterne og Kommissionen 
underretter offentligheden om tilfælde, 
hvor der er konstateret manglende 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 50 fra førstebehandlingen. "Name and shame"-proceduren kan bidrage til 
kampen mod svindel.
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Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 7, STK. 2, AFSNIT 1

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
skal også sikre, at erklæringer om 
miljøegenskaber forelægges for de 
relevante myndigheder i overensstemmelse 
med de krav til miljøvenligt design, der er 
fastsat i gennemførelsesforanstaltningen. 
Oplysningerne skal behandles centralt og 
stilles til rådighed for offentligheden og for 
eksperter i et passende format.
Til dette formål fastlægges standardiserede 
erklæringsformularer for relevante 
faktorer i gennemførelsesforanstaltningen, 
og medlemsstaterne udpeger de organer, 
der er ansvarlige for modtagelse af 
oplysningerne på nationalt plan og/eller 
EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af EP's gamle ændringsforslag 75 om styrkelse af informationsudvekslingen 
i henhold til direktivet, med nogle forbedringer hentet fra EP-ændringsforslag 55/76 om 
samme spørgsmål. Med dette ændringsforslag implementeres betragtning 22 i Rådets fælles 
holdning: "Udveksling af information om et produkts miljømæssige egenskaber i hele dets 
livscyklus og om de opnåede resultater ved designløsninger bør ligeledes fremmes. 
Indsamling og formidling af al den viden, der fremkommer ved producenternes indsats i 
forhold til miljøvenligt design, er et af de vigtigste eksempler på den merværdi, der tilføres 
med nærværende direktiv".
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Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der er registreret i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 
19. marts 2001 om organisationers frivillige 
deltagelse i en fællesskabsordning for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der har et forvaltningssystem, 
hvori produktdesignfunktionen indgår, og 
som gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at forpligtelsen til at have et miljøledelsessystem (EMS) (inklusive 
designfunktionen) knyttes direkte til producenten (som også er ansvarlig for produktets 
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design). Beder man designeren om at have et EMS, medens de faktiske krav til produktets 
egenskaber i bilag V knyttes til producenten, bliver det vanskeligt at fastslå, hvem der er 
juridisk ansvarlig, og dette åbner mulighed for "free riding".

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der er registreret i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 
19. marts 2001 om organisationers frivillige 
deltagelse i en fællesskabsordning for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der har et forvaltningssystem, 
hvori produktdesignfunktionen indgår, og 
som gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at forpligtelsen til at have et miljøledelsessystem (EMS) (inklusive 
designfunktionen) knyttes direkte til producenten (som også er ansvarlig for produktets 
design). Beder man designeren om at have et EMS, medens de faktiske krav til produktets 
egenskaber i bilag V knyttes til producenten, bliver det vanskeligt at fastslå, hvem der er 
juridisk ansvarlig, og dette åbner mulighed for "free riding".

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har i relevant omfang valget 
mellem den interne designkontrol, der er 
omhandlet i bilag IV, og 
forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der er registreret i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 
19. marts 2001 om organisationers frivillige 
deltagelse i en fællesskabsordning for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 

Er producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, en 
organisation, der har et forvaltningssystem, 
hvori produktdesignfunktionen indgår, og 
som gennemføres i overensstemmelse med 
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harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Or. en

Begrundelse

Miljøledelsessystemer (EMS) kan kun anvendes af producenter, der er ansvarlige for 
designfunktionen. 

Anvendelsen af miljøledelsessystemer (EMS) er den ene af de to metoder til 
overensstemmelsesvurdering, som direktivet giver mulighed for. For at sikre en korrekt 
anvendelse af sådanne systemer og en effektiv markedsovervågning er det vigtigt, at det 
sikres, at producenterne er registreret som havende et miljøledelsessystem, og at 
designfunktionen er inkluderet i registreringen. 

Det er vigtigt, at forpligtelsen til at have et EMS (inklusive designfunktionen) knyttes direkte 
til producenten (som også er ansvarlig for produktets design). Beder man designeren om at 
have et EMS, medens de faktiske krav til produktets egenskaber i bilag V knyttes til 
producenten, bliver det vanskeligt at fastslå, hvem der er juridisk ansvarlig, og dette åbner 
mulighed for "free riding".

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
bilag V. Når det er behørigt begrundet, kan 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
omfatte en EF-typeafprøvning udført af et 
bemyndiget organ efterfulgt af det relevante 
modul som beskrevet i afgørelse 
93/465/EØF.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
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designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering på en sådan måde, at det 
opfylder kravene i bilag IV, del 2 og 3, 
antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår på en sådan 
måde, at det opfylder kravene i bilag IV, del 
2 og 3, og som gennemføres i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis referencenumre er 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, antages dette forvaltningssystem at 
opfylde de dertil svarende krav i bilag V.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på EP's ændringsforslag 51 og 75 fra førstebehandlingen. Den 
første del af ændringen åbner mulighed for anvendelse af modul  B (EF-typeafprøvning)  i de 
tilfælde, hvor dette er berettiget i henhold til bilag VII, punkt 6. Et miljøledelsessystem er ikke 
tilstrækkeligt til at garantere, at produktet opfylder overensstemmelsesvurderingernes krav. 
Miljøledelsessystemer er ingen garanti for miljøforbedringer, men sikrer snarere en 
organiseret tilgang til miljøledelse.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 

2. Overensstemmelsesvurderings-
procedurerne specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne, og 
producenterne har valget mellem den interne 
designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, 
og forvaltningssystemet, der er omhandlet i 
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bilag V. Når det er behørigt begrundet og 
står i forhold til risikoen, udvælges 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
blandt de relevante moduler som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

bilag V. Når det er behørigt begrundet, kan 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
omfatte en EF-typeafprøvning udført af et 
bemyndiget organ efterfulgt af det relevante 
modul for produktionsfasen som beskrevet i 
afgørelse 93/465/EØF.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 
registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der er registreret 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen (svarende til den, der er 
specificeret i bilag V, del 3) omfattet af 
denne registrering, antages denne 
organisations forvaltningssystem at opfylde 
kravene i bilag V til dette direktiv.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori 
produktdesignfunktionen indgår, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, antages dette 
forvaltningssystem at opfylde de dertil 
svarende krav i bilag V.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, 
designet af en organisation, der har et 
forvaltningssystem, hvori funktionen 
vedrørende miljøvenligt produktdesign 
(svarende til den, der er specificeret i bilag 
V, del 3) indgår, og som gennemføres i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis referencenumre er 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, antages dette forvaltningssystem at 
opfylde de dertil svarende krav i bilag V.

Or. en

Begrundelse

1) Ændringsforslaget tydeliggør muligheden for at anvende modul B (EF-typeafprøvning) 
som et kompromis mellem EP's oprindelige ændringsforslag 51 (modul B som standard) og 
Rådets fælles holdning. Valget af modul skal være behørigt begrundet, og der skal fastlægges 
specifikke kriterier for fortolkningen af "behørigt begrundet" (se ændringsforslag til bilag VII
nedenfor). Den ændrede tekst udelader også ordene "og står i forhold til risikoen", som 
optræder i Kommissionens forslag og Rådets fælles holdning, og som er misvisende, fordi det 
ikke drejer sig om sikkerhed, men om miljø.

2) EMS-systemer (EMAS eller andet) er ikke fyldestgørende instrumenter for 
overensstemmelsesvurdering af produkter. Bestemmelsen om, at EMAS-registrering giver 
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anledning til en formodning om overensstemmelse med kravene i bilag V, såfremt 
"designfunktionen [er] omfattet af denne registrering", giver ingen mening, fordi det ikke er 
klart, hvad meningen med bestemmelsen er. "Designfunktionen" er ikke defineret og kan 
fortolkes på mange måder. Bestemmelsen vil kun give mening, hvis alle krav i bilag IV 
vedrørende overensstemmelsesvurdering af energiforbrugende produkter (intern 
designkontrol) inkorporeres i EMS-systemet. Som alternativ til fjernelse af referencerne til 
bilag V og andre EMS-systemer bør de accepterede EMS-systemer derfor omfatte de 
afgørende elementer vedrørende miljøvenligt design, der er specificeret i bilag V, del 3.  

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola og Martin Callanan

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 7, STK. 3

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, designet 
uden for producentens organisation, er 
producenten fortsat forpligtet til at sikre, at 
kravene i den relevante 
gennemførelsesforanstaltning overholdes, 
og at den tekniske dokumentation står til 
producentens rådighed, når det 
energiforbrugende produkt markedsføres.

Or. en
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Begrundelse

Når designet af et energiforbrugende produkt finder sted inden for producentens 
organisation, kan denne kontrollere produktionen og sørge for, at der i Fællesskabet er 
adgang til den tekniske dokumentation, der beviser produktets overensstemmelse med de 
retlige krav, der er fastlagt i gennemførelsesforanstaltningen.

I de tilfælde, hvor det egentlige design udføres af en virksomhed, som befinder sig uden for 
producentens organisation og ikke er etableret i Fællesskabet (og dermed befinder sig uden 
for EF-rettens rækkevidde), må den part, der markedsfører produktet i EU, bære ansvaret for, 
at produktets design er i overensstemmelse med den relevante gennemførelsesforanstaltning.

Dette ændringsforslag afspejler Kommissionens oprindelige holdning, som Parlamentets 
støttede under førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 7, STK. 3

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, designet 
uden for producentens organisation, er 
producenten fortsat forpligtet til at sikre, at 
kravene i den relevante 
gennemførelsesforanstaltning overholdes, 
og at den tekniske dokumentation står til 
producentens rådighed, når det 
energiforbrugende produkt markedsføres.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat og skal i 
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myndighed i en medlemsstat. Fællesskabet stå til producentens rådighed.

Or. en

Begrundelse

I de tilfælde, hvor det egentlige design udføres af en virksomhed, som befinder sig uden for 
producentens organisation og ikke er etableret i Fællesskabet (og dermed befinder sig uden 
for EF-rettens rækkevidde), må den part, der markedsfører produktet i EU, bære ansvaret for, 
at produktets design er i overensstemmelse med den relevante gennemførelsesforanstaltning.

Dette ændringsforslag afspejler Kommissionens oprindelige holdning, som Parlamentets 
støttede under førstebehandlingen. Desuden skal dokumenterne, af hensyn til kontrollens 
effektivitet, være til rådighed i Fællesskabet.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 7, STK. 3

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, designet 
uden for producentens organisation, er 
producenten fortsat forpligtet til at sikre, at 
kravene i den relevante 
gennemførelsesforanstaltning overholdes, 
og at den tekniske dokumentation står til 
producentens rådighed, når det 
energiforbrugende produkt markedsføres.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat og skal i 
Fællesskabet stå til producentens rådighed.
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Or. en

Begrundelse

Når designet af et energiforbrugende produkt finder sted inden for producentens 
organisation, kan denne kontrollere produktionen og sørge for, at der i Fællesskabet er 
adgang til den tekniske dokumentation, der beviser produktets overensstemmelse med de 
retlige krav, der er fastlagt i gennemførelsesforanstaltningen.

I de tilfælde, hvor det egentlige design udføres af en virksomhed, som befinder sig uden for 
producentens organisation og ikke er etableret i Fællesskabet (og dermed befinder sig uden 
for EF-rettens rækkevidde), må den part, der markedsfører produktet i EU, bære ansvaret for, 
at produktets design er i overensstemmelse med den relevante gennemførelsesforanstaltning. 
Dette ændringsforslag afspejler Kommissionens oprindelige holdning, som Parlamentets 
støttede under førstebehandlingen

For at sætte markedstilsynsmyndighederne i stand til at udføre en effektiv kontrol og 
overvågning af markedet, skal de have mulighed for, i det omfang det er relevant for 
vurderingen af et produkts overensstemmelse, at kontrollere den tekniske dokumentation for 
et energiforbrugende produkt. Med henblik på at sikre, at en sådan dokumentation straks kan 
forelægges på markedstilsynsmyndighedernes anmodning, skal dokumentationen være til 
producentens rådighed i Fællesskabet.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 7, STK. 3

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat og skal i 
Fællesskabet stå til producentens rådighed.
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Or. en

Begrundelse

For at sætte markedstilsynsmyndighederne i stand til at udføre en effektiv kontrol og 
overvågning af markedet, skal de have mulighed for, i det omfang det er relevant for 
vurderingen af et produkts overensstemmelse, at kontrollere den tekniske dokumentation for 
et energiforbrugende produkt. Med henblik på at sikre, at en sådan dokumentation straks kan 
forelægges på markedstilsynsmyndighedernes anmodning, skal dokumentationen være til 
producentens rådighed i Fællesskabet. Dette indebærer, at producenten (som defineret i 
direktivet) skal have dokumentationen til rådighed fra det tidspunkt, hvor produktet 
markedsføres. Dette vil virke afskrækkende på "free riders".

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 7, STK. 3

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

3. Efter markedsføringen eller 
ibrugtagningen af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, opbevarer 
producenten eller repræsentanten de 
relevante dokumenter vedrørende den 
gennemførte overensstemmelsesvurdering 
og de udstedte overensstemmelses-
erklæringer i 10 år, efter at det sidste af det 
pågældende energiforbrugende produkt er 
blevet fremstillet, således at 
medlemsstaterne kan få indsigt heri.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Den relevante dokumentation stilles til 
rådighed senest 10 dage efter modtagelse af 
en anmodning fremsat af den kompetente 
myndighed i en medlemsstat.

Er producenten ikke etableret i 
Fællesskabet, og findes der ingen 
autoriseret repræsentant, er importøren 
ansvarlig for at sikre, at det markedsførte 
eller ibrugtagne energiforbrugende produkt 
overholder bestemmelserne i dette direktiv 
og den relevante 
gennemførelsesforanstaltning, eller i givet 
fald at overtrædelser af direktivets 
bestemmelser bringes til ophør. Importøren 
er endvidere forpligtet til at opbevare 
overensstemmelseserklæringen og den 
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tekniske dokumentation.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af, at producenten ikke er etableret eller har nogen autoriseret repræsentant i 
Fællesskabet, er det vigtigt at sikre, at det handelsselskab, der importerer produktet, har 
modtaget den relevante dokumentation fra producenten, der er lokaliseret i et tredjeland, 
således at markedstilsynsmyndighederne kan udøve den behørige kontrol.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 8, STK. 4

4. Med henblik på overensstemmelsesfor-
modning i henhold til nærværende direktiv 
kan Kommissionen efter proceduren i 
artikel 15, stk. 2, beslutte, at andre 
miljømærker opfylder betingelser svarende 
til EF-miljømærket i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1980/2000. 
Energiforbrugende produkter, der har fået 
tildelt sådanne andre miljømærker, formodes 
at opfylde de krav til miljøvenligt design, 
der er anført i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, for så vidt 
miljømærkningen opfylder disse krav.

4. Med henblik på overensstemmelsesfor-
modning i henhold til nærværende direktiv 
kan Kommissionen efter proceduren i 
artikel 15, stk. 2, og efter høring af 
konsultationsforummet beslutte, at andre 
miljømærker opfylder betingelser svarende 
til EF-miljømærket i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1980/2000. 
Energiforbrugende produkter, der har fået 
tildelt sådanne andre miljømærker, formodes 
at opfylde de krav til miljøvenligt design, 
der er anført i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, for så vidt 
miljømærkningen opfylder disse krav.

Beslutningen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende og skal 
omtales specifikt i 
gennemførelsesforanstaltningen.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre en åben og gennemsigtig proces af hensyn til et forsvarligt markedstilsyn.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 8, STK. 4

4. Med henblik på 
overensstemmelsesformodning i henhold til 
nærværende direktiv kan Kommissionen 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2, beslutte, 
at andre miljømærker opfylder betingelser 
svarende til EF-miljømærket i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1980/2000. Energiforbrugende produkter, 
der har fået tildelt sådanne andre 
miljømærker, formodes at opfylde de krav til 
miljøvenligt design, der er anført i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, for så vidt 
miljømærkningen opfylder disse krav.

4. Med henblik på 
overensstemmelsesformodning i henhold til 
nærværende direktiv kan Kommissionen 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2, beslutte, 
at andre miljømærker opfylder betingelser 
svarende til EF-miljømærket i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1980/2000, forudsat at hvert enkelt af disse 
mærker accepteres på hele EU's område.. 
Energiforbrugende produkter, der har fået 
tildelt sådanne andre miljømærker, formodes 
at opfylde de krav til miljøvenligt design, 
der er anført i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, for så vidt 
miljømærkningen opfylder disse krav.

Or. fr

Begrundelse

Det må sikres, at andre miljømærker end Fællesskabets, som kan drage fordel af en 
overensstemmelsesformodning, rent faktisk anvendes.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 9, STK. 1

1. Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at 
der træffes foranstaltninger, der giver de 
berørte parter mulighed for at blive hørt på 
nationalt plan i forbindelse med 
udarbejdelsen og overvågningen af 
harmoniserede standarder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
foranstaltninger, der giver de berørte parter 
mulighed for at blive hørt på nationalt plan i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
overvågningen af harmoniserede standarder. 
Dette bør omfatte aktiv støtte og økonomisk 
bistand for at sikre interessegrupper, især 
civilsamfundsorganisationer, en passende 
deltagelse som interessenter på nationalt 
plan og europæisk plan.

Or. en
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Begrundelse

Det oprindelige EP-ændringsforslag 53 fra førstebehandlingen. Hvis der skal anvendes 
standardisering i større omfang, må der etableres garantier for anvendelsen af sådanne 
standarder ved fælles beslutningstagning. Med henblik herpå skal processens tre hovedfaser 
tages i betragtning:

1) fastlæggelse af standardiseringsorganets mandat (dette bør klart og fyldestgørende 
afspejle intentionerne med kravene i gennemførelsesforanstaltningen)

2) passende inddragelse af civilsamfundsinteresser i standardiseringsdrøftelserne i 
forbindelse med udviklingen af disse standarder såvel EU- som medlemsstatsplan 

3) en procedure for undersøgelse af en foreslået standard (dvs. af udkastet til standard, 
inden det offentliggøres af standardiseringsorganisationen OG inden det offentliggøres i 
EUT som harmoniseret standard), med inddragelse af interessenter (via 
konsultationsforummet) og etablering af en mekanisme, der kan sætte Kommissionen i 
stand til at kræve, at standardiseringsorganet ændrer konkrete aspekter af den foreslåede 
standard som følge af denne procedure

4) muligheden for, at medlemsstaterne kan reagere mod en standard, som de anser for at 
være uegnet, under eller efter offentliggørelsen af standarden - de eksisterende stykker 2 
og 3 i artikel 9.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 9, STK. 1

1. Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at 
der træffes foranstaltninger, der giver de 
berørte parter mulighed for at blive hørt på 
nationalt plan i forbindelse med 
udarbejdelsen og overvågningen af
harmoniserede standarder.

1. Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at 
der træffes foranstaltninger, der giver de 
berørte parter mulighed for at blive hørt på 
nationalt plan i forbindelse med 
udarbejdelsen og overvågningen af 
harmoniserede standarder. Dette bør omfatte 
aktiv støtte og økonomisk bistand for at 
sikre interessegrupper, især 
civilsamfundsorganisationer, en passende 
deltagelse som interessenter på nationalt 
plan og europæisk plan.

Or. en

Begrundelse

Selv om der er etableret nye strukturer for inddragelse af miljøbeskyttelsesorganisationer på 
EU-plan, er deres og andre interessegruppers deltagelse på det mere kritiske plan i 
standardiseringsprocesserne - det nationale plan - mangelfuld, hvilket til dels skyldes 
manglende økonomisk støtte fra de nationale standardiseringsorganer.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 9, STK. 1 A (nyt)

1a. Harmoniserede standarder må ikke 
anvendes til at fastsætte eller  ændre 
niveauet for de miljømæssige egenskaber 
eller ambitionsniveauet for kravene til de 
miljømæssige aspekter (f.eks. ved 
fastlæggelse af grænseværdier).

Or. en

Begrundelse

Intentionen med teksten til betragtning 25 i Rådets fælles holdning bør gøres bindende i 
artikel 9. Harmoniserede standarder skal ikke, og må ikke anvendes til at fastsætte eller 
ændre det niveau for de miljømæssige ambitioner/egenskaber, som er tilsigtet med de krav, 
der er fastsat i gennemførelsesforanstaltningen. Det er desuden ikke kun grænseværdier, der 
definerer miljøegenskaberne. Emnet er bredere. Standarders påvirkning af det endelige 
niveau for miljøegenskaber i forbindelse med et krav fastsat i gennemførelsesforanstaltningen 
kan f.eks. også finde sted via valg af en bestemt målemetode.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 9, STK. 2 A (nyt)

2a. Ethvert mandat vedrørende 
harmoniserede standarder, der gives til en 
standardiseringsorganisation, skal 
udformes efter høring af 
konsultationsforummet. 
Konsultationsforummets udtalelse tages i 
betragtning.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 9, STK. 2 B (nyt)
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2b. Inden standardiseringsorganisationens 
endelige vedtagelse af en standard hører 
Kommissionen konsultationsforummet om 
udkastet.
Høringen skal omfatte følgende spørgsmål:
i) den foreslåede standards kvalitet og 
egnethed til opfyldelse af de fastlagte 
miljømæssige formål
ii) beslutningstagningsprocessen inden for 
standardiseringsorganisationen. Såfremt 
konsultationsforummet foreslår ændringer, 
opfordrer Kommissionen 
standardiseringsorganisationen til at ændre 
udkastet til standard i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 9, STK. 2 C (nyt)

2c. Inden der træffes afgørelse om en 
harmoniseret standard, hører 
Kommissionen konsultationsforummet om 
den standard, 
standardiseringsorganisationen har 
forelagt..
Høringen skal omfatte følgende spørgsmål:
i) den foreslåede standards kvalitet og 
egnethed til opfyldelse af de fastlagte 
miljømæssige formål
ii) beslutningstagningsprocessen inden for 
standardiseringsorganisationen. Såfremt 
konsultationsforummet foreslår ændringer, 
opfordrer Kommissionen 
standardiseringsorganisationen til at ændre 
udkastet til standard i overensstemmelse 
hermed.
Konsultationsforummets udtalelse tages i 
betragtning.



PE 353.671/REVv02-00 42/80 AM\557898DA.doc

XM

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 9, STK. 3

3. På baggrund af udvalgets udtalelse 
beslutter Kommissionen, om referencerne til 
de pågældende harmoniserede standarder 
skal offentliggøres, ikke offentliggøres, 
delvis offentliggøres eller bibeholdes i eller 
tilbagekaldes fra Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. På baggrund af udvalgets udtalelse og 
konsultationsforummets udtalelse beslutter 
Kommissionen, om referencerne til de 
pågældende harmoniserede standarder skal 
offentliggøres, ikke offentliggøres, delvis 
offentliggøres eller bibeholdes i eller 
tilbagekaldes fra Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Hvis der skal anvendes standardisering i større omfang, må der etableres garantier for 
anvendelsen af sådanne standarder ved fælles beslutningstagning. Med henblik herpå skal 
processens tre hovedfaser tages i betragtning:

1) fastlæggelse af standardiseringsorganets mandat (dette bør klart og fyldestgørende 
afspejle intentionerne med kravene i gennemførelsesforanstaltningen)
2) passende inddragelse af civilsamfundsinteresser i standardiseringsdrøftelserne i 
forbindelse med udviklingen af disse standarder såvel EU- som medlemsstatsplan 
3) en procedure for undersøgelse af en foreslået standard (dvs. af udkastet til standard, inden 
det offentliggøres af standardiseringsorganisationen OG inden det offentliggøres i EUT som 
harmoniseret standard), med inddragelse af interessenter (via konsultationsforummet) og 
etablering af en mekanisme, der kan sætte Kommissionen i stand til at kræve, at 
standardiseringsorganet ændrer konkrete aspekter af den foreslåede standard som følge af 
denne procedure
4) muligheden for, at medlemsstaterne kan reagere mod en standard, som de anser for at 
være uegnet, under eller efter offentliggørelsen af standarden - de eksisterende stykker 2 og 3 
i artikel 9.
x

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 9, STK. 3 A (nyt)

3a. Med henblik på at garantere for 
standardernes effektivitet foretager 
Kommissionen en løbende evaluering af 
standardernes miljømæssige egenskaber 
(herunder også beslutningstagningen inden 
for standardiseringsorganisationen) og af 
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den måde, hvorpå hørings- og 
ændringsprocedurerne fungerer.
Med dette for øje aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i 
hver valgperiode og foreslår om nødvendigt 
passende ændringer af rammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 10

Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
kræve, at producenter eller deres 
repræsentanter, der markedsfører og/eller 
ibrugtager komponenter og delkomponenter, 
stiller relevante oplysninger til rådighed for 
producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, om 
komponenternes eller delkomponenternes 
materialesammensætning og energi-, 
materiale- og/eller ressourceforbrug.

Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
kræve, at producenter eller deres 
repræsentanter, der markedsfører og/eller 
ibrugtager komponenter og delkomponenter, 
stiller relevante oplysninger til rådighed for 
producenten af et energiforbrugende 
produkt, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger, om 
komponenternes eller delkomponenternes 
materialesammensætning og 
ressourceforbrug under anvendelsen.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ressourceforbrug" dækker både energi- og materialeforbrug. En grundlæggende 
forudsætning for opfyldelse af direktivets mål er, at oplysningerne vedrørende miljøprofiler er 
sammenlignelige. Men hvis man ikke specificerer med ordene "under anvendelsen" som i 
ændringsforslaget, sikrer man ikke sammenlignelige data i overensstemmelse med direktivets 
formål. Den nuværende affattelse åbner mulighed for forskellige fortolkninger.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 11

1. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 
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myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

Medlemsstaterne sikrer, producenterne 
fremlægger erklæringer om 
miljøegenskaber for de relevante 
myndigheder i overensstemmelse med de 
krav til miljøvenligt design, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningen. 
Oplysningerne skal behandles centralt og 
stilles til rådighed for offentligheden og for 
eksperter i et passende format.
Til dette formål fastlægges standardiserede 
erklæringsformularer for relevante 
faktorer i gennemførelsesforanstaltningen, 
og medlemsstaterne udpeger de organer, 
der er ansvarlige for modtagelse af 
oplysningerne på nationalt plan og/eller 
EU-plan.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

2. Der træffes nærmere afgørelse om arten af 
og strukturen i udvekslingen af oplysninger 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

2. Der træffes nærmere afgørelse om arten af 
og strukturen i udvekslingen af oplysninger 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

3. Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger for at tilskynde og bidrage 
til det samarbejde mellem medlemsstaterne, 
der er nævnt i denne artikel.

3. Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger for at tilskynde og bidrage 
til det samarbejde mellem medlemsstaterne, 
der er nævnt i denne artikel.

3a. Der afsættes specifikke midler til
etablering af et netværk til fremme af 
energieffektivitet.

Or. en
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Begrundelse

Genfremsættelse af EP's gamle ændringsforslag 55/76 om styrkelse af 
informationsudvekslingen i henhold til direktivet, med nogle forbedringer hentet fra EP-
ændringsforslag 75 om samme spørgsmål. Med dette ændringsforslag implementeres 
betragtning 22 i Rådets fælles holdning: "Udveksling af information om et produkts 
miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus og om de opnåede resultater ved 
designløsninger bør ligeledes fremmes. Indsamling og formidling af al den viden, der 
fremkommer ved producenternes indsats i forhold til miljøvenligt design, er et af de vigtigste 
eksempler på den merværdi, der tilføres med nærværende direktiv".

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 11, STK. 1

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 
myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 
myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, navnlig ved at 
udbygge støttenetværk og -strukturer, at 
små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder tilskyndes til at 
fastlægge en miljøbevidst strategi allerede 
på produktets designstadie, således at det 
miljøvenlige design løbende undergår  
forbedringer, og behovet for fremtidig EU-
lovgivning på området foregribes.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen (delvist).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 11, STK. 1

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 
myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger for at tilskynde de 
myndigheder, der har ansvaret for dette 
direktivs gennemførelse, til at samarbejde og 
give hinanden og Kommissionen 
oplysninger for at medvirke til anvendelsen 
af direktivet og navnlig til gennemførelsen 
af artikel 6.

Medlemsstaterne sikrer, producenterne 
fremlægger erklæringer om 
miljøegenskaber for de relevante 
myndigheder i overensstemmelse med de 
krav til miljøvenligt design, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningen. 
Oplysningerne skal behandles centralt og 
stilles til rådighed for offentligheden og for 
eksperter i et passende format.
Til dette formål fastlægges standardiserede 
erklæringsformularer for relevante 
faktorer i gennemførelsesforanstaltningen, 
og medlemsstaterne udpeger de organer, 
der er ansvarlige for modtagelse af 
oplysningerne på nationalt plan og/eller 
EU-plan.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Ved det administrative samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger gøres der i 
videst muligt omfang brug af elektroniske 
kommunikationsmidler, og der kan gives 
støtte hertil gennem de relevante 
fællesskabsprogrammer.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om, hvilke myndigheder der skal anvende 
dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Genfremsættelse af EP's gamle ændringsforslag 55/76 om styrkelse af 
informationsudvekslingen i henhold til direktivet, med nogle forbedringer hentet fra EP-
ændringsforslag 75 om samme spørgsmål. Med dette ændringsforslag implementeres 
betragtning 22 i Rådets fælles holdning: "Udveksling af information om et produkts 
miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus og om de opnåede resultater ved 
designløsninger bør ligeledes fremmes. Indsamling og formidling af al den viden, der 
fremkommer ved producenternes indsats i forhold til miljøvenligt design, er et af de vigtigste 
eksempler på den merværdi, der tilføres med nærværende direktiv".

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 11, STK. 1 A (nyt)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at små og 
mellemstore virksomheder har de 
nødvendige ressourcer til at opfylde 
kravene til miljøvenligt design og foretage 
den nødvendige tilpasning. Denne støtte 
kan f.eks. omfatte produktdesignløsninger 
eller oplysninger til fremme af 
redesignløsninger, uddannelse og 
ekspertrådgivning i et tilgængeligt format.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen (delvis).

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 11, STK. 3 A (nyt)

3a. Når medlemsstaterne anvender 
tredjepartskontrol i henhold til artikel 7, 
udpeger de uafhængige og sagkyndige 
bemyndigede organer. 

Or. en
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 11, STK. 3 A (nyt)

3a. Med henblik på tredjepartskontrol af 
overensstemmelsesvurderinger udpeger 
medlemsstaterne uafhængige og 
sagkyndige bemyndigede organer.

Or. en

Begrundelse

Genindfører begrebet "bemyndigede organer" fra ændringsforslag 55 og 76.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 12, STK. 1

1. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 15, stk. 2.

1. Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15, stk. 2, og som tager hensyn til 
Fællesskabets prioriteringer på 
miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse 
nr. 1600/2002/EF, direktiv 2000/60/EF, 
direktiv 96/62/EF, direktiv 75/442/EØF, 
Ospar-konventionen og andre relevante 
EU-retsakter og strategier på miljøområdet, 
og som tager hensyn til det mål, der er 
udstukket i Kyoto-protokollen til De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC), vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger, såfremt  
følgende kriterier er opfyldt:
a) Med hensyn til udvælgelsen af de 
energiforbrugende produkter, der skal være 
omfattet:
i) salget af og handelen med det 
energiforbrugende produkt skal være 
betydeligt, dvs. i størrelsesordenen 200.000 
enheder pr. år i Fællesskabet 
ii) det energiforbrugende produkt skal have 
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en væsentlig miljøpåvirkning
iii) det energiforbrugende produkt skal 
have et betydeligt potentiale med hensyn til 
at mindske dets miljøpåvirkning, uden at 
det medfører urimelige omkostninger
iv) det energiforbrugende produkt må ikke 
være omfattet af anden relevant 
fællesskabslovgivning eller selvregulering 
som f.eks. en frivillig aftale, som opfylder 
de politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav og som i 
relevant omfang opfylder 
udvælgelseskriterierne i bilag VIIa
b) Med hensyn til foranstaltningens 
indhold:
i) der skal tages hensyn til hele produktets 
livscyklus
ii) produktets brugsegenskaber må ikke 
blive påvirket i væsentlig grad
iii) der må ikke være nogen negativ effekt 
på sundheden og sikkerheden
iv) der må ikke være væsentlige negative 
konsekvenser for forbrugerne, navnlig 
hvad angår produktets pris og 
livscyklusomkostninger
v) der skal tages højde for den mulige 
indvirkning på små og mellemstore 
virksomheder eller på specifikke 
produktgrupper, der hovedsagelig er 
produceret af små og mellemstore 
virksomheder
vi) i princippet må fastlæggelsen af et krav 
til miljøvenligt design ikke have til følge, at 
det pålægges producenterne at anvende en 
teknologi, der er omfattet af en industriel 
ejendomsret.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget forklarer, hvad der menes med, at "salget af og handelen med det 
energiforbrugende produkt skal være betydeligt", og indfører visse grænser for de beføjelser, 
der kan overdrages til Kommissionen. Desuden respekterer det tanken om bæredygtig 
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udvikling, dvs. at også omkostningerne skal tages med i betragtning ved en vurdering af 
mulighederne for forbedring med hensyn til et produkts miljøpåvirkning.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 12, STK. 2

2. For at blive omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, skal et 
energiforbrugende produkt opfylde alle 
følgende kriterier:

2. Europa-Parlamentet holdes regelmæssigt 
underrettet af Kommissionen om 
vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. Rådets 
afgørelse 1999/468/EF. 

a) salget af og handelen med det 
energiforbrugende produkt skal overstige 
200 000 enheder pr. år i Fællesskabet i 
henhold til de seneste tilgængelige tal
b) det energiforbrugende produkt skal 
under hensyn til de mængder, der 
markedsføres og/eller ibrugtages, have en 
væsentlig miljøpåvirkning i Fællesskabet, 
jf. Fællesskabets strategiske prioriteter i 
afgørelse nr. 1600/2002/EF
c) det energiforbrugende produkt skal have 
et betydeligt potentiale med hensyn til at 
mindske dets miljøpåvirkning, uden at det 
medfører urimelige omkostninger. Ved 
vurderingen af, om dette kriterium er 
opfyldt, anvendes følgende parametre:
- ingen anden relevant 
fællesskabslovgivning
- markedskræfternes manglende evne til at 
håndtere dette spørgsmål
- stor forskel på de miljømæssige 
egenskaber for energiforbrugende 
produkter med tilsvarende funktion, som 
allerede er på markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet holdes forsvarligt orienteret om Kommissionens 
aktiviteter med hensyn til vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 12, STK. 2, LITRA C

c) det energiforbrugende produkt skal have 
et betydeligt potentiale med hensyn til at 
mindske dets miljøpåvirkning, uden at det 
medfører urimelige omkostninger. Ved 
vurderingen af, om dette kriterium er 
opfyldt, anvendes følgende parametre:

c) det energiforbrugende produkt skal have 
et betydeligt potentiale med hensyn til at 
mindske dets miljøpåvirkning, uden at det 
medfører urimelige omkostninger. Ved 
vurderingen af, om dette kriterium er 
opfyldt, anvendes følgende parametre:

- ingen anden relevant 
fællesskabslovgivning

- ingen anden relevant 
fællesskabslovgivning

- markedskræfternes manglende evne til at 
håndtere dette spørgsmål

- markedskræfternes manglende evne til at 
håndtere dette spørgsmål

- en vurdering fra Kommissionens side om, 
at der med hensyn til det pågældende 
produkt ikke findes nogen frivillig aftale, 
der omfatter et tilstrækkeligt stort antal 
aktører, dækker et tilstrækkeligt stor 
geografisk område inden for EU, eller har 
givet tilfredsstillende resultater

- stor forskel på de miljømæssige egenskaber 
for energiforbrugende produkter med 
tilsvarende funktion, som allerede er på 
markedet.

- stor forskel på de miljømæssige egenskaber 
for energiforbrugende produkter med 
tilsvarende funktion, som allerede er på 
markedet.

Or. fr

Begrundelse

I tilfælde af, at Kommissionen overvejer en gennemførelsesforanstaltning for et konkret 
produkt, der er genstand for en frivillig aftale, skal den bevise, at denne aftale ikke er 
tilstrækkelig:

Det er meget vigtigt, at dynamikken i frivillige aftaler ikke bremses af uberettigede påstande. 
Det påhviler derfor Kommissionen at bevise, at en frivillig aftale er utilstrækkelig, inden den 
overvejer en gennemførelsesforanstaltning.
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Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 12, STK. 4

4. Kommissionen skal ved udarbejdelsen af 
et udkast til gennemførelsesforanstaltning:

4. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag VII, og bygge på en forudgående 
vurdering, der omhandler påvirkningerne 
af miljøet, forbrugerne og producenterne, 
herunder små og mellemstore 
virksomheder, med hensyn til 
konkurrenceevne, innovation, 
markedsadgang og cost-benefit.

a) tage hensyn til det energiforbrugende 
produkts livscyklus
b) gennemføre en vurdering, der 
omhandler påvirkningerne af miljøet, 
forbrugerne og producenterne, herunder 
små og mellemstore virksomheder, med 
hensyn til konkurrenceevne, innovation, 
markedsadgang og cost-benefit
c) tage hensyn til gældende national 
miljølovgivning, som medlemsstaterne 
finder relevant
d) gennemføre en relevant høring af 
interessenterne
e) udarbejde en begrundelse for udkastet til 
gennemførelsesforanstaltning på grundlag 
af den i litra b) nævnte vurdering
f) fastsætte gennemførelsesdato(er) og 
eventuelle indfasnings- eller 
overgangsforanstaltninger eller -perioder, 
navnlig under hensyntagen til de mulige 
konsekvenser for små og mellemstore 
virksomheder eller for særlige 
produktgrupper, der fremstilles af især små 
og mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget medtager Kommissionens forpligtelse til at foretage en vurdering af 
gennemførelsesforanstaltningernes konsekvenser i overensstemmelse med retningslinjerne for 
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"bedre lovgivning".

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 12, STK. 5

5. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
opfylde alle følgende kriterier:

5. Ved udarbejdelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne benytter 
Kommissionen den knowhow, der er 
oparbejdet vedrørende EU-dækkende 
mærker.

a) der må ikke være nogen væsentlig 
negativ indvirkning på produktets 
brugsegenskaber set fra brugerens 
synspunkt
b) der må ikke være nogen negativ 
indvirkning på sundhed, sikkerhed og miljø
c) der må ikke være væsentlige negative 
konsekvenser for forbrugerne, navnlig 
hvad angår produktets pris og 
livscyklusomkostninger
d) der må ikke være væsentlige negative 
konsekvenser for producenternes 
konkurrenceevne, heller ikke på markeder 
uden for Fællesskabet
e) i princippet må fastlæggelsen af et krav 
til miljøvenligt design ikke have til følge, at 
det pålægges producenterne at anvende en 
teknologi, der er omfattet af en industriel 
ejendomsret
f) producenterne må ikke pålægges en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde. 

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre, at man udnytter den nyeste knowhow, der står til rådighed på 
tidspunktet for gennemførelsesforanstaltningernes udarbejdelse.
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Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 12, STK. 6

6. Ved gennemførelsesforanstaltningerne 
skal der fastsættes krav til miljøvenligt 
design i overensstemmelse med bilag I 
og/eller bilag II.

6. Kravene skal formuleres sådan, at det 
sikres, at markedstilsynsmyndighederne 
kan efterprøve de energiforbrugende 
produkters overensstemmelse med kravene 
i gennemførelsesforanstaltningen. 
Gennemførelsesforanstaltningen skal 
præcisere, om efterprøvningen kan udføres 
enten direkte på det energiforbrugende 
produkt eller på grundlag af den tekniske 
dokumentation. 

Der skal indføres specifikke krav til 
miljøvenligt design for udvalgte 
miljøaspekter, der har en væsentlig 
miljøpåvirkning. 
Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
også fastsætte, at der ikke er behov for krav 
til miljøvenligt design i forbindelse med 
visse specificerede parametre for 
miljøvenligt design, jf. bilag I, del 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at forbedre markedstilsynsmyndighedernes mulighed for at kontrollere, at de 
energiforbrugende produkter overholder kravene i gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 12, STK. 6

6. Ved gennemførelsesforanstaltningerne 
skal der fastsættes krav til miljøvenligt 
design i overensstemmelse med bilag I 
og/eller bilag II.

6. Ved gennemførelsesforanstaltningerne 
skal der fastsættes krav til miljøvenligt 
design i overensstemmelse med bilag I 
og/eller bilag II.

Der skal indføres specifikke krav til 
miljøvenligt design for udvalgte 
miljøaspekter, der har en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Krav, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne, skal 
kunne måles på selve det 
energiforbrugende produkt.
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Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
også fastsætte, at der ikke er behov for krav 
til miljøvenligt design i forbindelse med 
visse specificerede parametre for 
miljøvenligt design, jf. bilag I, del 1.

For produkter med den højeste 
miljøpåvirkning i brugsfasen, jf. artikel 12, 
st. 2, skal kravene i henhold til bilag I og II 
alene fokusere på nedbringelse af 
energiforbruget og andre af brugsfasens 
hovedaspekter.

Or. en

Begrundelse

Krav, der er fastsat i gennemførelsesforanstaltningerne, skal kunne måles direkte på selve 
produktet. Det vil skal juridisk usikkerhed, hvis der fastsættes krav, som vedrører andre 
områder end selv produktet. Dette vil i sidste ende føre til markedsforvridninger, og der vil 
ikke kunne garanteres for et forsvarligt markedstilsyn.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 12, STK. 6

6. Ved gennemførelsesforanstaltningerne 
skal der fastsættes krav til miljøvenligt 
design i overensstemmelse med bilag I 
og/eller bilag II.

6. Ved gennemførelsesforanstaltningerne 
skal der fastsættes krav til miljøvenligt 
design i overensstemmelse med bilag I 
og/eller bilag II, som alene skal fokusere på 
de miljømæssige hovedaspekter, som kan 
måles på selve produktet.

Der skal indføres specifikke krav til 
miljøvenligt design for udvalgte 
miljøaspekter, der har en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Der skal indføres specifikke krav til 
miljøvenligt design for udvalgte 
miljøaspekter, der har en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Gennemførelsesforanstaltningerne kan også 
fastsætte, at der ikke er behov for krav til 
miljøvenligt design i forbindelse med visse 
specificerede parametre for miljøvenligt 
design, jf. bilag I, del 1.

Gennemførelsesforanstaltningerne kan også 
fastsætte, at der ikke er behov for krav til 
miljøvenligt design i forbindelse med visse 
specificerede parametre for miljøvenligt 
design, jf. bilag I, del 1.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 67 fra førstebehandlingen. Rådet har ændret affattelsen af bilag II, 
derfor er ændringer nødvendige.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 12, STK. 7

7. Kravene bør formuleres sådan, at det 
sikres, at markedstilsynsmyndighederne kan 
efterprøve de energiforbrugende produkters 
overensstemmelse med kravene i 
gennemførelsesforanstaltningen. 
Gennemførelsesforanstaltningen skal 
præcisere, om efterprøvningen kan udføres 
enten direkte på det energiforbrugende 
produkt eller på grundlag af den tekniske 
dokumentation. 

7. Kravene bør formuleres sådan, at det 
sikres, at markedstilsynsmyndighederne kan 
efterprøve de energiforbrugende produkters 
overensstemmelse med kravene i 
gennemførelsesforanstaltningen. 
Gennemførelsesforanstaltningen skal 
præcisere, om efterprøvningen skal udføres 
direkte på det energiforbrugende produkt 
eller rent undtagelsesvis på grundlag af den 
tekniske dokumentation. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at markedstilsynet foregår på effektiv vis, bør 
markedstilsynsmyndighederne generelt være i stand til at vurdere det energiforbrugende 
produkts overensstemmelse ud fra produktet selv. Myndighederne bør kun undtagelsesvis 
basere vurderingen på den tekniske dokumentation. Dette bør gøres for at mindske risikoen 
for, at ”free riders” markedsfører produkter ledsaget af falske tekniske dokumenter, som ikke 
opfylder de lovmæssige krav.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 12, STK. 8

8. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag VII.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke være dækket, hvis ændringsforslagene til artikel 12 vedtages.
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Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 13, STK. 2

2. Dog kan Kommissionen i den 
overgangsperiode, hvor den første 
arbejdsplan i henhold til stk. 1 er under 
udarbejdelse, efter proceduren i artikel 15, 
stk. 2, og kriterierne i artikel 12 og efter 
høring af konsultationsforummet vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, i første 
omgang for de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne.

2. Inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
rammedirektivet vedtager Kommissionen
efter proceduren i artikel 15, stk. 2, og 
kriterierne i artikel 12 og efter høring af 
konsultationsforummet vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger for i det 
mindste de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne, såsom udstyr til 
opvarmning og varmt vand, elektriske 
motorsystemer, belysning i husholdninger 
og i tjenesteydelsessektoren, 
husholdningsapparater, kontorudstyr i 
husholdnings- og tjenesteydelsessektoren, 
forbrugerelektronik og HVAC-systemer 
(varme, ventilation og luftkonditionering).
Kommissionen fremlægger inden et år efter 
vedtagelsen af dette direktiv en særskilt 
gennemførelsesforanstaltning til 
mindskelse af de tab, der skyldes 
produkternes standbyfunktion. For ikt-
produkter bør standbyforbruget generelt 
begrænses så meget, det er teknisk muligt.
Skulle Kommissionen have gode grunde til 
at nægte at fremsætte et forslag på de 
ovenfor nævnte områder, såsom en frivillig 
aftale, som opfylder de politiske 
målsætninger hurtigere eller billigere end 
obligatoriske krav, begrunder den formelt 
sin afgørelse herom over for Rådet og 
Parlamentet.
Efter høring af konsultationsforummet, jf. 
artikel 14, opstiller Kommissionen, under 
hensyntagen til den samlede 
miljøpåvirkning, for de følgende tre år en 
arbejdsplan med en vejledende liste over de 
produktgrupper, der skal betragtes som 
prioriterede i forbindelse med vedtagelsen 
af gennemførelsesforanstaltninger, og 
forelægger den for Europa-Parlamentet og 
Rådet. Denne liste tilpasser Kommissionen 
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regelmæssigt efter samråd med det udvalg, 
som er omtalt i artikel 15.
Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
med de resultater, der er opnået på 
områder, hvor der er indført 
gennemførelsesforanstaltninger, og hvor 
der er anvendt frivillige aftaler med 
industrien.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 59 fra førstebehandlingen. Det svarer til ordførerens ændringsforslag 16, 
men er mere præcist og ambitiøst. Ved at godkende rammedirektivet overdrager Parlamentet 
et stort ansvar til Kommissionen. Inden vi udsteder denne ”blankocheck”, bør vi have 
garantier for, hvordan Kommissionen agter at anvende rammerne.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 13, STK. 2

2. Dog kan Kommissionen i den 
overgangsperiode, hvor den første 
arbejdsplan i henhold til stk. 1 er under 
udarbejdelse, efter proceduren i artikel 15, 
stk. 2, og kriterierne i artikel 12 og efter 
høring af konsultationsforummet vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, i første 
omgang for de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne.

2. Dog kan Kommissionen i den 
overgangsperiode, hvor den første 
arbejdsplan i henhold til stk. 1 er under 
udarbejdelse, efter proceduren i artikel 15, 
stk. 2, og kriterierne i artikel 12 og efter 
høring af konsultationsforummet vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, i første 
omgang for de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne.

Kommissionen fremlægger inden et år efter 
vedtagelsen af dette direktiv en særskilt 
gennemførelsesforanstaltning til 
mindskelse af de tab, der skyldes 
produkternes standbyfunktion. For ikt-
produkter bør standbyforbruget generelt 
begrænses så meget, det er teknisk muligt.

Or. en
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Begrundelse

EP-ændringsforslag 59.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13 a
Undtagelser

Dette direktiv forhindrer ikke, at 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
traktaten kan opretholde eller indføre 
strengere krav til energiforbrugende 
produkters miljøvenlige design med henblik 
på at opnå et højt niveau for miljø- og 
sundhedsbeskyttelsen og sikkerhed i 
energiforsyningen. Direktiv 98/34/EF 
finder anvendelse på sådanne nationale 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at medlemsstaterne har mulighed for at tilpasse en EU-standard til deres 
specifikke nationale forhold (f.eks. klimatiske forskelle, varierende regionale miljøforhold og 
prioriteringer) med henblik på at opnå et højt niveau for miljø- og sundhedsbeskyttelsen som 
forudset i artikel 95.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13a
Undtagelser

Dette direktiv forhindrer ikke, at 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
traktaten kan opretholde eller indføre 
strengere krav til energiforbrugende 
produkters miljøvenlige design med henblik 
på at opnå et højt niveau for miljø- og 
sundhedsbeskyttelsen og sikkerhed i 
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energiforsyningen. Direktiv 98/34/EF 
finder anvendelse på sådanne nationale 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Baseret på EP-ændringsforslag 61 og betragtning 20 i Rådets fælles holdning. Teksten 
afspejler nødvendigheden af, at medlemsstaterne kan ”gå videre”, når det er 
samfundspolitisk velbegrundet – f.eks. på grund af særlige regionale miljøforhold (såsom 
udsathed for strømudfald, vandmangel, alvorlige luftkvalitetsproblemer, sundhedsfarlig 
miljøforurening) eller byrder i forbindelse med emissionsreduktion (drivhusgas-byrdedeling). 
Sådanne rammebestemmelser findes også i USA i forbindelse med energieffektivitetskrav, 
således at de enkelte delstater har lov til at stille mere ambitiøse krav ud fra veldefinerede 
samfundspolitiske hensyn. Det er ikke usædvanlig, at direktiver af artikel 95-typen indeholder 
bestemmelser om, at harmoniseringen skal forstås som minimumskrav.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13 a
Undtagelser

Dette direktiv berører ikke  
medlemsstaternes ret til i overensstemmelse 
med traktaten og forsigtighedsprincippet at 
opretholde eller indføre strengere regler 
med hensyn til fremstilling, import, salg og 
forbrug af energiforbrugende produkter, 
hvis de vurderer, at sådanne regler er 
nødvendige for at opnå et højt niveau for 
miljø- og sundhedsbeskyttelsen og 
sikkerhed i energiforsyningen.

Or. en

Begrundelse

Et forslag baseret på artikel 95 indebærer en risiko for en begrænsning af nationale krav på 
miljø/energiområdet, som er strengere end fællesskabskravene. Dette gælder især farlige 
stoffer og spørgsmål af relevans for regionerne, som f.eks. vandudnyttelsesgrad eller kvoter 
for reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til Kyoto-protokollen. Det er endvidere 
almindeligt anerkendt, at nationale initiativer ansporer til yderligere aktioner på EU-plan, og 
dette overordentlig vigtige politiske incitament bør ikke undermineres. På denne måde sikres 
det, at man for energiforbrugende produkter kun ”skærer halen af”, dvs. fastsætter 
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minimumskrav og begrænser markedsføringen af de dårligste produkter, uden at ”skære 
hovedet af”, dvs. begrænse medlemsstaternes mulighed for at kræve bedre produkter og 
derigennem stimulere innovationen.

Sådanne mekanismer er allerede indført på andre områder – artikel 13, stk. 2, i direktiv 
2001/37 (tobaksvarer – EFT L 194 af 18.7.2001, s. 46) og i forbindelse med den nylige 
revision af direktivet om vaskemidler.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13a
Selvregulering

Nævnet for Miljøvenligt Design skal have 
fuld adgang til at granske de eksisterende, 
frivillige aftaler eller andre foreslåede 
selvreguleringsforanstaltninger og have 
adgang til analytiske undersøgelser, så det 
kan fastslå, hvor velegnede de er med 
hensyn til at give de ønskede resultater -
herunder aftalernes ambitionsniveau, de 
opstillede målsætninger og de påtænkte 
procedurer for rapportering og ajourføring, 
ud over de i bilag VIIa omtalte 
minimumsudvælgelseskriterier.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 60 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 14

Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen 
af sine aktiviteter for hver enkelt 

Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen 
af sine aktiviteter for hver enkelt 
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gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes 
repræsentanter og alle relevante parter, der 
er berørt af det pågældende produkt eller den 
pågældende produktgruppe, såsom 
industrien, herunder små og mellemstore 
virksomheder og håndværksvirksomheder, 
faglige organisationer, handlende, 
detailhandlere, importører, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter mødes 
i et konsultationsforum. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen

gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes 
repræsentanter og alle relevante parter, der 
er berørt af det pågældende produkt eller den 
pågældende produktgruppe, såsom 
industrien, herunder små og mellemstore 
virksomheder og håndværksvirksomheder, 
faglige organisationer, handlende, 
detailhandlere, importører, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter mødes 
i et konsultationsforum. Forummet skal 
navnlig bidrage til fastlæggelsen og 
revisionen af 
gennemførelsesforanstaltninger og 
vurderingen af 
selvreguleringsforanstaltninger. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen og skal bl.a. indeholde 
bestemmelser om økonomisk støtte til 
relevante civilsamfundsgruppers deltagelse.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 14

Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen 
af sine aktiviteter for hver enkelt 
gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes 
repræsentanter og alle relevante parter, der 
er berørt af det pågældende produkt eller den 
pågældende produktgruppe, såsom 
industrien, herunder små og mellemstore 
virksomheder og håndværksvirksomheder, 
faglige organisationer, handlende, 
detailhandlere, importører, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter mødes 
i et konsultationsforum. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen

Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen 
af sine aktiviteter for hver enkelt 
gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes 
repræsentanter og alle relevante parter, der 
er berørt af det pågældende produkt eller den 
pågældende produktgruppe, såsom 
industrien, herunder små og mellemstore 
virksomheder og håndværksvirksomheder, 
faglige organisationer, handlende, 
detailhandlere, importører, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter mødes 
i et konsultationsforum. Forummet skal 
navnlig bidrage til fastlæggelsen og 
revisionen af 
gennemførelsesforanstaltninger og 
vurderingen af 



AM\557898DA.doc 63/80 PE 353.671/REVv02-00

XM

selvreguleringsforanstaltninger. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen og skal bl.a. indeholde 
bestemmelser om økonomisk støtte til 
relevante civilsamfundsgruppers deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 63.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 19

Senest den ...* vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 14 omhandlede 
konsultationsforum 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 den ...* vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 14 omhandlede 
konsultationsforum effektiviteten af dette 
direktiv og dets 
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
hvad angår anvendelsen af den nye metode, 
den demokratiske balance og 
komitologiprocedurernes gennemsigtighed, 
effektiviteten af 
overensstemmelsesvurderinger og
markedstilsynsmekanismer, 
gennemførelsesforanstaltningernes 
miljømæssige egenskaber og alle relevante 
selvreguleringsforanstaltninger, og 
forelægger om nødvendigt Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv under hensyntagen til 
fremtidige forfatningsbestemmelser om 
delegation af lovgivningsbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Brugen af komitologiprocedurer til fastlæggelse af gennemførelsesforanstaltninger og af 

  
* Fem år efter dette direktivs vedtagelse.
* Fem år efter dette direktivs vedtagelse.
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private standardiseringsorganer til fastlæggelse af standarder (nye metode) skaber behov for 
en revisionsprocedure med henblik på at sikre, at delegationen af miljømæssige 
lovgivningsbeføjelser er omfattet af tilstrækkelige "checks and balances". Andre aspekter, 
som bør indgå i en revision, er det miljømæssige ambitionsniveau i de konkrete 
gennemførelsesforanstaltninger og eventuelle selvregulerende alternativer samt effektiviteten 
af procedurerne for markedstilsyn og overensstemmelsesvurdering.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 19

Senest den ...* vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 14 omhandlede 
konsultationsforum 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 den ...* vurderer Kommissionen efter 
høring af det i artikel 14 omhandlede 
konsultationsforum effektiviteten af dette 
direktiv og dets 
gennemførelsesforanstaltninger, tærsklen for 
gennemførelsesforanstaltninger, 
markedstilsynsmekanismer og alle relevante 
selvreguleringsforanstaltninger samt 
mulighederne for, inden for dette direktivs 
rammer, at udvikle foranstaltninger til 
fremme af "servicedesign" (funktions- og 
systemtænkning), set i forhold til 
"produktdesign", navnlig med henblik på 
at fremme dematerialisering og 
ressourceeffektivitet. Kommissionen 
forelægger med henblik herpå senest seks 
måneder før vurderingen af direktivet en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
og forelægger om nødvendigt Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med Anders Wijkmans ændringsforslag 34. Begrebet "servicedesign" er 
lovende ud fra en energi- og ressourceeffektivitetsmæssig synsvinkel. Det har imidlertid indtil 
nu ikke fået nogen fremtrædende plads i processen vedrørende miljøvenligt design og bør 
derfor behandles i forbindelse med vurderingen.

  
* Fem år efter dette direktivs vedtagelse.
* Fem år efter dette direktivs vedtagelse.
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Ændringsforslag af Peter Liese, Holger Krahmer og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 109
BILAG I, DEL 3

udgår
1. Krav til producenten
1. Med fokus på de miljøaspekter, der i 
gennemførelsesforanstaltningen 
identificeres som aspekter, der kan ændres 
væsentligt gennem produktdesignet, 
gennemfører producenter af 
energiforbrugende produkter en vurdering 
af modellen af et energiforbrugende 
produkt igennem hele dets livscyklus 
baseret på en realistisk antagelse om 
normale anvendelsesbetingelser og 
hensigten med anvendelsen.
På grundlag af denne vurdering skal 
producenterne fastlægge det 
energiforbrugende produkts miljøprofil. 
Den baseres på miljømæssigt relevante 
produktkendetegn og udveksling med 
omgivelserne igennem hele produktets 
livscyklus udtrykt i fysiske mængder, der 
kan måles.
2. Producenten anvender denne vurdering 
til at evaluere alternative designløsninger 
og produktets derved opnåede 
miljømæssige egenskaber i forhold til 
benchmarks.
Kommissionen fastlægger benchmarks i 
gennemførelsesforanstaltningen på 
grundlag af oplysninger, der indsamles 
under forberedelsen af foranstaltningen.
Ved valget af en bestemt designløsning 
opnås en fornuftig balance mellem de 
forskellige miljøaspekter og mellem 
miljøaspekter og andre relevante hensyn, 
f.eks. sikkerhed og sundhed, tekniske krav 
til funktionalitet, kvalitet og ydeevne samt 
økonomiske aspekter, herunder frem-
stillingsomkostninger og salgbarhed, 
samtidig med at al relevant lovgivning 
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overholdes.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet slettede denne del af bilag ved førstebehandlingen (ændringsforslag 66). 
Forpligtelsen til at udarbejde en livscyklusanalyse vil være for stor en byrde for SMV'er. 
Overholdelsen af dette krav vil endvidere være vanskelig at kontrollere i tredjelande. I stedet 
for et obligatorisk krav for alle virksomheder, bør virksomhederne gives incitamenter til at 
udarbejde sådanne analyser.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 110
BILAG II, PKT. 1 

1. Ved en teknisk, miljømæssig og 
økonomisk analyse udvælges en række 
repræsentative modeller af det pågældende 
energiforbrugende produkt på markedet, og 
der peges på de tekniske muligheder for at 
forbedre produktets miljømæssige 
egenskaber, idet der tages hensyn til disse 
muligheders økonomiske levedygtighed, og 
idet væsentlige ydelsestab eller nedsat 
anvendelighed for forbrugerne søges 
undgået.

1. Ved en teknisk, miljømæssig og 
økonomisk analyse udvælges en række 
repræsentative modeller af det pågældende 
energiforbrugende produkt på markedet, og 
der peges på de tekniske muligheder for at 
forbedre produktets miljømæssige 
egenskaber, idet der tages hensyn til disse 
muligheders økonomiske levedygtighed, og 
idet væsentlige ydelsestab eller nedsat 
anvendelighed for forbrugerne søges 
undgået.

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter.

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter.

Der skal anvendes international 
benchmarking under analysen (navnlig 
under livscyklusomkostningsanalysen), og 
når der fastsattes krav. Dette skal sikre, at 
de tærskelværdier for effektivitet, der 
fastsættes på EU-plan, er mindst lige så 
ambitiøse som dem, der eksisterer 
internationalt og på andre markeder. 
International benchmarking skal endvidere 
sikre, at der er videnskabeligt belæg for de 
data, der anvendes til analysen, og at disse 
tager hensyn til de eksisterende 
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internationale undersøgelser om effektivitet 
og omkostninger i forbindelse med den 
mest effektive teknologi på markedet.

På grundlag af denne analyse og under 
hensyn til den økonomiske og tekniske 
gennemførlighed samt mulighederne for 
forbedring træffes der konkrete 
foranstaltninger med henblik på at begrænse
produktets miljøpåvirkning.

På grundlag af denne analyse og under 
hensyn til den økonomiske og tekniske 
gennemførlighed samt mulighederne for 
forbedring træffes der konkrete 
foranstaltninger med henblik på at minimere
produktets miljøpåvirkning.

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse skal der for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
fastsættes et niveau for energieffektivitet 
eller energiforbrug med det mål at opnå et 
omkostningsminimum for slutbrugerne i 
hele livscyklussen, idet der tages hensyn til 
følgerne for andre miljøaspekter. Ved 
analysemetoden for 
livscyklusomkostningerne anvendes en real 
diskonteringssats på basis af oplysninger fra 
Den Europæiske Centralbank og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt; den baseres på summen af udsving 
i købsprisen (som følge af udsving i 
industriens omkostninger) og i 
driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der tilbagediskonteres over 
levetiden for de repræsentative modeller af 
det energiforbrugende produkt. 
Driftsomkostningerne dækker hovedsagelig 
energiforbrug og yderligere omkostninger i 
form af andre ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse skal der for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
fastsættes specifikke krav til miljøvenligt 
design, enten på niveauet for det produkt 
på markedet, som har de bedste 
miljøegenskaber, eller på niveauet for den 
laveste livscyklusomkostning for 
slutbrugerne i hele livscyklussen, idet der 
tages hensyn til følgerne for andre 
miljøaspekter. Ved analysemetoden for 
livscyklusomkostningerne anvendes en real 
diskonteringssats på basis af oplysninger fra 
Den Europæiske Centralbank og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt; den baseres på summen af udsving 
i købsprisen (som følge af udsving i 
industriens omkostninger) og i 
driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der tilbagediskonteres over 
levetiden for de repræsentative modeller af 
det energiforbrugende produkt. 
Driftsomkostningerne dækker hovedsagelig 
energiforbrug og yderligere omkostninger i 
form af andre ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).

Der skal gennemføres en følsomhedsanalyse 
omfattende de relevante faktorer (f.eks. 
prisen på energi eller andre ressourcer, priser 
på råvarer eller produktionsomkostninger, 
diskonteringssatsen) og, hvis det er relevant, 
også de eksterne miljøomkostninger for at 
undersøge, om der er sket væsentlige 
ændringer, og om de overordnede 
konklusioner er korrekte. Kravene skal 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

Der skal gennemføres en følsomhedsanalyse 
omfattende de relevante faktorer (f.eks. 
prisen på energi eller andre ressourcer, priser 
på råvarer eller produktionsomkostninger, 
diskonteringssatsen) og, hvis det er relevant, 
også de eksterne miljøomkostninger for at 
undersøge, om der er sket væsentlige 
ændringer, og om de overordnede 
konklusioner er korrekte. Kravene skal 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

En lignende metodologi vil kunne anvendes En lignende metodologi vil kunne anvendes 



PE 353.671/REVv02-00 68/80 AM\557898DA.doc

XM

for andre ressourcer som f.eks. vand. for andre ressourcer som f.eks. vand.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 67 fra førstebehandlingen. Rådet har ændret affattelsen af bilag II, 
derfor er ændringer nødvendige

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 111
BILAG II, PKT. 1

1. Ved en teknisk, miljømæssig og 
økonomisk analyse udvælges en række 
repræsentative modeller af det pågældende 
energiforbrugende produkt på markedet, og 
der peges på de tekniske muligheder for at 
forbedre produktets miljømæssige 
egenskaber, idet der tages hensyn til disse 
muligheders økonomiske levedygtighed, og 
idet væsentlige ydelsestab eller nedsat 
anvendelighed for forbrugerne søges 
undgået.

1. Ved en teknisk, miljømæssig og 
økonomisk analyse udvælges en række 
repræsentative modeller af det pågældende 
energiforbrugende produkt på markedet, og 
der peges på de tekniske muligheder for at 
forbedre produktets miljømæssige 
egenskaber, idet der tages hensyn til disse 
muligheders økonomiske levedygtighed, og 
idet væsentlige ydelsestab eller nedsat 
anvendelighed for forbrugerne søges 
undgået.

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter.

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter.

Der skal anvendes international 
benchmarking under analysen (navnlig 
under livscyklusomkostningsanalysen), og 
når der fastsattes krav. Dette skal sikre, at 
de tærskelværdier for effektivitet, der 
fastsættes på EU-plan, er mindst lige så 
ambitiøse som dem, der eksisterer 
internationalt og på andre markeder. 
International benchmarking skal endvidere 
sikre, at der er videnskabeligt belæg for de 
data, der anvendes til analysen, og at disse 
tager hensyn til de eksisterende 
internationale undersøgelser om effektivitet 
og omkostninger i forbindelse med den 
mest effektive teknologi på markedet.
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På grundlag af denne analyse og under 
hensyn til den økonomiske og tekniske 
gennemførlighed samt mulighederne for 
forbedring træffes der konkrete 
foranstaltninger med henblik på at begrænse
produktets miljøpåvirkning.

På grundlag af denne analyse og under 
hensyn til den økonomiske og tekniske 
gennemførlighed samt mulighederne for 
forbedring træffes der konkrete 
foranstaltninger med henblik på at minimere
produktets miljøpåvirkning.

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse skal der for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
fastsættes et niveau for energieffektivitet 
eller energiforbrug med det mål at opnå et 
omkostningsminimum for slutbrugerne i 
hele livscyklussen, idet der tages hensyn til 
følgerne for andre miljøaspekter. Ved 
analysemetoden for 
livscyklusomkostningerne anvendes en real 
diskonteringssats på basis af oplysninger fra 
Den Europæiske Centralbank og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt; den baseres på summen af udsving 
i købsprisen (som følge af udsving i 
industriens omkostninger) og i 
driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der tilbagediskonteres over 
levetiden for de repræsentative modeller af 
det energiforbrugende produkt. 
Driftsomkostningerne dækker hovedsagelig 
energiforbrug og yderligere omkostninger i 
form af andre ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse skal der for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
fastsættes specifikke krav til miljøvenligt 
design, enten på niveauet for det produkt 
på markedet, som har de bedste 
miljøegenskaber, eller på niveauet for den 
laveste livscyklusomkostning for 
slutbrugerne i hele livscyklussen, idet der 
tages hensyn til følgerne for andre 
miljøaspekter. Ved analysemetoden for 
livscyklusomkostningerne anvendes en real 
diskonteringssats på basis af oplysninger fra 
Den Europæiske Centralbank og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt; den baseres på summen af udsving 
i købsprisen (som følge af udsving i 
industriens omkostninger) og i 
driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der tilbagediskonteres over 
levetiden for de repræsentative modeller af 
det energiforbrugende produkt. 
Driftsomkostningerne dækker hovedsagelig 
energiforbrug og yderligere omkostninger i 
form af andre ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).
Ved fastsættelse af minimumsstandarder 
for effektivitet tages der også hensyn til 
undgået CO2-emission. Værdien for den 
undgåede CO2-emission fastsættes af 
Kommissionen og ajourføres regelmæssigt. 
De eksterne omkostninger ved CO2-
emissioner kan medtages i beregningen af
basismodellen.
For så vidt angår andre aspekter end 
energiforbruget under anvendelse 
fastsætter det uafhængige ekspertorgan i 
samarbejde med producenterne, produktets 
benchmark. De specifikke krav til 
miljøvenligt design skal fastsættes enten på 
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niveauet for den bedste tilgængelige teknik 
på niveauet for den laveste 
livscyklusomkostning under hensyntagen 
til følgerne for andre miljøaspekter. 

Der skal gennemføres en følsomhedsanalyse 
omfattende de relevante faktorer (f.eks. 
prisen på energi eller andre ressourcer, priser 
på råvarer eller produktionsomkostninger, 
diskonteringssatsen) og, hvis det er relevant, 
også de eksterne miljøomkostninger for at 
undersøge, om der er sket væsentlige 
ændringer, og om de overordnede 
konklusioner er korrekte. Kravene skal 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

Der skal gennemføres en følsomhedsanalyse 
omfattende de relevante faktorer (f.eks. 
prisen på energi eller andre ressourcer, priser 
på råvarer eller produktionsomkostninger, 
diskonteringssatsen) og, hvis det er relevant, 
også de eksterne miljøomkostninger for at 
undersøge, om der er sket væsentlige 
ændringer, og om de overordnede 
konklusioner er korrekte. Kravene skal 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

En lignende metodologi vil kunne anvendes 
for andre ressourcer som f.eks. vand.

En lignende metodologi vil kunne anvendes 
for andre ressourcer som f.eks. vand.

Or. en

Begrundelse

Baseret på EP-ændringsforslag 67. Genindfører et klart ambitionsniveau for kravene til såvel 
energi under anvendelse som andre aspekter (ved at lade ordet "minimere" erstatte 
"begrænse" og indføre begreberne bedste praksis/bedste egenskaber på markedet eller BAT-
benchmarks), og genindfører den rette affattelse med hensyn til de mindste 
livscyklusomkostninger (LLCC) og undgået CO2-emission i forbindelse med beregningerne.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 112
BILAG II, PKT. 1, AFSNIT 2

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter.

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske 
analyse skal også vise, hvilke produkter og 
hvilken teknologi på markedet der har de 
bedste egenskaber med hensyn til de 
pågældende miljøaspekter, uden at medføre 
urimelige omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastholde denne reference, således at der tages hensyn til, at 
producenterne på EU's område skal kunne klare sig i den internationale konkurrence.
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 113
BILAG IV, PKT. 1

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent eller repræsentant, 
der er ansvarlig for opfyldelsen af de i punkt 
2 i dette bilag anførte forpligtelser, sikrer og 
erklærer, at det energiforbrugende produkt 
opfylder de relevante krav i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal opbevares af
producenten.

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent eller repræsentant, 
der er ansvarlig for opfyldelsen af de i punkt 
2 i dette bilag anførte forpligtelser, sikrer og 
erklærer, at det energiforbrugende produkt 
opfylder de relevante krav i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal være 
tilgængelig for producenten inden for 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Hvis markedstilsynsmyndighederne skal kunne udføre en effektiv kontrol med og overvågning 
af markedet, skal de have mulighed for at kontrollere den tekniske dokumentation for det 
energiforbrugende produkt, når dette er nødvendigt for at kunne vurdere dets 
overensstemmelse. Med henblik på at sikre, at en sådan dokumentation uden videre kan 
fremskaffes, når markedstilsynsmyndighederne anmoder herom, bør den stå til producentens 
rådighed inden for Fællesskabet. Heraf følger, at producenten (som defineret i dette direktiv) 
skal have dokumentationen, når produktet markedsføres. Dette vil virke afskrækkende på 
”free riders”.

Ændringsforslag af Peter Liese og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 114
BILAG IV, PKT. 1

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent eller repræsentant, 
der er ansvarlig for opfyldelsen af de i punkt 
2 i dette bilag anførte forpligtelser, sikrer og 
erklærer, at det energiforbrugende produkt 
opfylder de relevante krav i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal opbevares af 

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent eller repræsentant, 
der er ansvarlig for opfyldelsen af de i punkt 
2 i dette bilag anførte forpligtelser, sikrer og 
erklærer, at det energiforbrugende produkt 
opfylder de relevante krav i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal opbevares 
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producenten. inden for Fællesskabet af producenten.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 115
BILAG IV, PKT. 3

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
fremstilles i overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
enten er eller vil blive fremstillet i 
overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges det tydeliggjort, at det er producentens ansvar at sikre, at et 
energiforbrugende produkt fremstilles i overensstemmelse med EU-retten. Eftersom 
handelsvirksomheders rolle går ud på at købe færdige produkter og sælge dem på det bedst 
egnede marked, bør det gøres klart i teksten, at de har pligt til at sørge for, at de produkter, 
de køber, er fremstillet i henhold til EU-kravene. Så snart der eksisterer en intention om at 
markedsføre et produkt i EU, må det sikres, at produktet vil blive designet og fremstillet i 
overensstemmelse med de gældende krav til energiforbrugende produkter.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 116
BILAG IV, PKT. 3

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
fremstilles i overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet  
enten er eller vil blive fremstillet i 
overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges det tydeliggjort, at det er producentens ansvar at sikre, at et 
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energiforbrugende produkt fremstilles i overensstemmelse med EU-retten. Eftersom 
handelsvirksomheders rolle går ud på at købe færdige produkter og sælge dem på det bedst 
egnede marked, bør det gøres klart i teksten, at de har pligt til at sørge for, at de produkter, 
de køber, er fremstillet i henhold til EU-kravene. Så snart der eksisterer en intention om at 
markedsføre et produkt i EU, må det sikres, at produktet vil blive designet og fremstillet i 
overensstemmelse med de gældende krav til energiforbrugende produkter.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 117
BILAG IV, PKT. 3

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
fremstilles i overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 118
BILAG IV, PKT. 3

3. Producenten skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
fremstilles i overensstemmelse med de 
designspecifikationer, der er omhandlet i 
punkt 2, og med kravene i den for produktet 
gældende foranstaltning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Producenten må sørge for, at et energiforbrugende produkt fremstilles i overensstemmelse 
med EU-retten, medens handelsvirksomheder, der køber færdige produkter og sælger dem på 
det bedst egnede marked, bør sikre, at de produkter, de køber, er fremstillet i henhold til EU-
kravene. For at kunne markedsføre et produkt i EU, må det sikres, at produktet vil blive 
designet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende retlige krav i Europa.
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Ændringsforslag af Peter Liese og Holger Krahmer

Ændringsforslag 119
BILAG V

Forvaltningssystem til 
overensstemmelsesvurdering

udgår

(Jf. artikel 7)
1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent, der opfylder 
kravene i punkt 2 i dette bilag, sikrer og 
erklærer, at et energiforbrugende produkt 
opfylder kravene i den for produktet 
gældende gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan 
omfatte et eller flere produkter og skal 
opbevares af producenten.
2. Under forudsætning af at producenten 
iværksætter de miljøelementer, der er 
anført i punkt 3 i dette bilag, kan der 
anvendes et forvaltningssystem til 
overensstemmelsesvurdering af det 
energiforbrugende produkt.
3. Miljøelementer i forvaltningssystemet
I dette punkt  specificeres de elementer i et 
forvaltningssystem og de procedurer, 
hvormed producenten kan påvise, at det 
energiforbrugende produkt er i 
overensstemmelse med kravene i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning.
3.1. Politik for produktets miljømæssige 
egenskaber
Producenten skal kunne dokumentere 
overensstemmelse med kravene i den 
gældende gennemførelsesforordning. 
Producenten skal også kunne etablere en 
ramme for fastsættelse og revision af 
målsætninger og indikatorer for produktets 
miljømæssige egenskaber, med henblik på 
at forbedre produktets generelle 
miljømæssige egenskaber.
Alle de tiltag, som producenten foretager 
for at forbedre produktets generelle 
miljømæssige egenskaber og fastlægge det 
energiforbrugende produkts miljøprofil, 
hvis gennemførelsesforanstaltningen 
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kræver det, under design- og 
fremstillingsprocessen, skal dokumenteres 
systematisk og grundigt i form af skriftlige 
procedurer og instruktioner.
Disse procedurer og instruktioner skal 
specielt indeholde en fyldestgørende 
beskrivelse af:

- en liste over de dokumenter, der skal 
udarbejdes for at påvise det 
energiforbrugende produkts 
overensstemmelse, og som - hvis det er 
relevant - skal være tilgængelige
- målsætningerne og indikatorerne for 
produktets miljømæssige egenskaber og 
ledelsens organisationsstruktur, 
ansvarsområde og kompetence samt 
ressourcetildelingen i spørgsmål 
vedrørende gennemførelsen og 
ajourføringen af dem
- den kontrol og de afprøvninger, der skal 
gennemføres efter fremstillingen for at 
kontrollere produktets miljømæssige 
egenskaber i forhold til indikatorerne for 
de miljømæssige egenskaber
- procedurerne til kontrol af den krævede 
dokumentation og sikring af, at den er 
ajourført
metoden til kontrol af gennemførelsen og 
effektiviteten af miljøelementerne i 
forvaltningssystemet.
3.2. Planlægning
Producenten skal fastlægge og ajourføre
a) procedurer til fastlæggelse af produktets 
miljøprofil
b) målsætninger og indikatorer for 
produktets miljømæssige egenskaber, der 
tager hensyn til de teknologiske 
løsningsmuligheder, som de tekniske og 
økonomiske krav lægger op til
c) et program for opfyldelse af disse 
målsætninger.
3.3. Gennemførelse og dokumentation
3.3.1. Dokumentationen vedrørende 
forvaltningssystemet bør navnlig omfatte 
følgende:
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a) Ansvarsområderne og beføjelserne skal 
defineres og dokumenteres, således at 
produktets miljømæssige egenskaber sikres 
effektivt, og således at der rapporteres om 
dets anvendelse med henblik på ajourføring 
og forbedring.
b) Der skal udarbejdes dokumenter med 
beskrivelse af de designkontrolteknikker, 
der er indført, og de processer og 
systematiske foranstaltninger, der anvendes 
ved produktdesignet.
c) Producenten skal udarbejde og ajourføre 
oplysninger til beskrivelse af de 
grundlæggende miljøelementer i 
forvaltningssystemet og procedurerne for 
kontrol af samtlige krævede dokumenter.
3.3.2. Dokumentationen vedrørende det 
energiforbrugende produkt skal navnlig 
indeholde:
a) en generel beskrivelse af det 
energiforbrugende produkt og dets 
påtænkte anvendelse
b) resultaterne af relevante 
miljøvurderingsundersøgelser gennemført 
af producenten og/eller henvisninger til 
miljøvurderingslitteratur eller case studies, 
der anvendes af producenten ved 
evalueringen af, dokumentationen for og 
fastsættelsen af produktdesignløsninger
c) miljøprofilen, hvis 
gennemførelsesforanstaltningen kræver det
d) dokumenter, der beskriver resultaterne 
af de gennemførte målinger i forbindelse 
med kravene til miljøvenligt design,
herunder nærmere oplysninger om disse 
målingers overensstemmelse sammenlignet 
med de krav til miljøvenligt design, der er 
fastsat i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning
e) producenten skal fastlægge 
specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, 
hvilke standarder der er anvendt; hvis de 
standarder, der er omhandlet i artikel 9, 
ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud 
omfatter kravene i den relevante 
gennemførelsesforanstaltning, skal det 
beskrives, hvilke midler der er anvendt for 
at sikre overensstemmelse
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f) en kopi af de oplysninger vedrørende 
produktets miljømæssige designaspekter, 
der stilles til rådighed i overensstemmelse 
med kravene i bilag I, del 2.
3.4. Kontrol og afhjælpning
a) Producenten skal træffe alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at produktet 
fremstilles i overensstemmelse med 
designspecifikationerne og med kravene i 
den gennemførelsesforanstaltning, der 
gælder for det
b) producenten fastlægger og ajourfører 
procedurer til undersøgelse og håndtering 
af manglende overensstemmelse og 
gennemføre de ændringer i de 
dokumenterede procedurer, som 
afhjælpningen af mangler kræver
c) producenten skal mindst hvert tredje år 
gennemføre en fuldstændig intern revision 
af forvaltningssystemets miljøelementer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 74 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 120
BILAG V, PKT. 1

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent, der opfylder kravene 
i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at 
et energiforbrugende produkt opfylder 
kravene i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal opbevares af
producenten.

1. I dette bilag beskrives den procedure, 
hvorved den producent, der opfylder kravene 
i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at 
et energiforbrugende produkt opfylder 
kravene i den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning. 
Overensstemmelseserklæringen kan omfatte 
et eller flere produkter og skal være 
tilgængelig for producenten inden for 
Fællesskabet..

Or. en
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Begrundelse

Hvis markedstilsynsmyndighederne skal kunne udføre en effektiv kontrol med og overvågning 
af markedet, skal de have mulighed for at kontrollere den tekniske dokumentation for det 
energiforbrugende produkt, når dette er nødvendigt for at kunne vurdere dets 
overensstemmelse. Med henblik på at sikre, at en sådan dokumentation uden videre kan 
fremskaffes, når markedstilsynsmyndighederne anmoder herom, bør den stå til producentens 
rådighed inden for Fællesskabet. Heraf følger, at producenten (som defineret i dette direktiv) 
skal have dokumentationen, når produktet markedsføres. Dette vil virke afskrækkende på 
”free riders”.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 121
BILAG VII, PKT. 3

3. De parametre for miljøvenligt design 
som omhandlet i bilag I, del 1, for hvilke 
krav om miljøvenligt design ikke er 
nødvendige.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det nye stk. 3 er ikke hensigtsmæssigt, fordi det introducerer tanken om en 
gennemførelsesforanstaltning, der bestemmer, at et krav til miljøvenligt design ikke er 
nødvendigt. Dette vil være kontraproduktivt, fordi det vil anspore industrien til at undlade at 
forbedre deres produkter i forhold til disse "ikke-krav". Dette vil udgøre en hindring for 
innovation, og det er meget usædvanligt at lade en retsakt indeholde en bestemmelse om, at 
det ikke er nødvendigt at stille krav. Det ville også effektivt hæmme indførelsen af nationale 
krav til bestemte aspekter, også selv om de ikke er reguleret på EU-plan.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 122
BILAG VII, PKT. 5

5. De målingsstandarder og/eller 
målemetoder, der skal anvendes. Hvis der 
findes harmoniserede standarder, for hvilke 
referencenumrene er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, anvendes 
disse.

5. De målingsstandarder og/eller 
målemetoder, der skal anvendes. Hvis der 
findes harmoniserede standarder vedrørende 
måling, for hvilke referencenumrene er 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, anvendes disse.
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Or. en

Begrundelse

Harmoniserede standarder er generelt af frivillig karakter (se betragtning 24, artikel 2, nr. 
26, og bilag IV og V). Målingsstandarder bør imidlertid være obligatoriske med henblik på at 
sikre ensartede spilleregler og gøre det muligt at sammenligne målinger for forskellige 
energiproducerende produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltningen.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 123
BILAG VII, PKT. 6

6. Nærmere oplysninger om 
overensstemmelsesvurderingen i henhold til 
afgørelse 93/465/EØF.

6. Nærmere oplysninger om 
overensstemmelsesvurderingen i henhold til 
afgørelse 93/465/EØF.

- Hvis de moduler, der skal anvendes, 
adskiller sig fra modul A: de faktorer, der 
danner grundlag for valget af procedure.

- de faktorer, der danner grundlag for valget 
af overensstemmelsesvurderingsprocedure. 
Følgende specifikke faktorer skal tages i 
betragtning:
a) eksisterende national eller europæisk 
miljø- og/eller sikkerhedslovgivning for den 
pågældende produktgruppe med krav om 
prøvning udført af tredjemand
b) utilfredsstillende egne 
overensstemmelseserklæringer eller 
anvendelse af overensstemmelses-EMS 
inden for miljøvenligt design
c) omfanget af eller presserende karakter af 
miljøvirkninger eller af nødvendige 
forbedringer

Hvis det er relevant, kriterierne for 
godkendelse og/eller certificering af 
tredjepart.

Hvis det er relevant, kriterierne for 
godkendelse og/eller certificering af 
tredjepart.

Hvis der er fastlagt andre moduler i andre 
EF-krav for det samme energiforbrugende 
produkt, skal det modul, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningen, have 
forrang i forhold til det pågældende krav.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en klar definition, der fastlægger visse kriterier for, hvornår de forskellige 
moduler skal anvendes.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 124
BILAG VII, PKT. 7 A (nyt)

7a. Eventuelle andre miljømærker end EF-
miljømærket, jf. artikel 8, stk. 4, som med 
henblik på overensstemmelsesformodning 
anses at opfylde betingelser svarende til 
EF-miljømærket.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre en åben og gennemsigtig proces af hensyn til et forsvarligt markedstilsyn.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 125
BILAG VII, PKT.  7 A (nyt)

7a.  Eventuelle andre miljømærker end EF-
miljømærket, jf. artikel 8, stk. 4, som med 
henblik på overensstemmelsesformodning 
anses at opfylde betingelser svarende til 
EF-miljømærket.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre en åben og gennemsigtig proces af hensyn til et forsvarligt 
markedstilsyn.


