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Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 25
TITEL

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV 2004/.../EG av den 
om upprättande av en ram för att fastställa 
krav på ekodesign för energianvändande 
produkter och om ändring av rådets 
direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 96/57/EG och 
2000/55/EG

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 26
LED1 I BEAKTANDEMENINGEN

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175 i detta,

Or. en

Motivering

Ett förslag som bygger på artikel 95 riskerar att dra upp gränser i de fall man i de nationella 
kraven i fråga om miljö och energi vill gå längre än EU:s krav. Detta är av relevans i 
synnerhet för farliga ämnen och med tanke på den regionala relevansen i frågor som 
vatteneffektivitet och kvoter för minskning av växthusgaser enligt åtagandena från Kyoto. 
Dessutom är det ett välkänt faktum att nationella initiativ sporrar till ytterligare åtgärder från 
EU:s sida och denna viktiga drivfjäder för politiken bör det inte inkräktas på. Det finns också 
andra fall där produktpolitiken bygger på artikel 175 – såsom direktiv 1999/32 om 
svavelhalten i flytande bränslen, som harmoniserar svavelhalten i bränslena men ger 
medlemsstaterna frihet att införa strängare föreskrifter om de så önskar.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 27
LED1 I BEAKTANDEMENINGEN

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 175 i detta,

Or. en

Motivering

Direktivets syfte är i första hand att erbjuda ett omfattande hälso- och miljöskydd, uppmuntra 
minskad resursanvändning och främja energitrygghet genom effektivitet på efterfrågesidan.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 28
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Arbetet med att uppnå målen för det 
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sjätte miljöhandlingsprogrammet bör ske 
med hjälp av uppmuntran till miljövänlig 
och hållbar produktdesign samt 
driftsrelaterade åtgärder i 
avfallsförebyggande syfte, såsom stimulans 
till hållbarhet, återanvändning och 
materialåtervinning samt till att vissa 
ämnen och material frångås med hjälp av 
produktrelaterade åtgärder.

Or. en

Motivering

Syftena med detta direktiv har sin grund i gemenskapens miljöpolitik och detta bör 
vederbörligen påpekas. Denna text bygger på målen i det sjätte handlingsprogrammet för 
miljön.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 29
SKÄL 1B (nytt)

(1b) Gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram innebär en 
skyldighet att verka till förmån för hållbar 
skötsel och användning av 
naturtillgångarna för att garantera att 
förbrukningen av resurser med de 
konsekvenser den för med sig inte blir 
större än vad miljön orkar med. Hit hör 
också att kopplingen mellan ekonomisk 
tillväxt och användningen av resurser bör 
brytas. Arbetet för att uppnå dessa mål bör 
ske med hänsyn tagen till 
livscykeltänkandet enligt den integrerade 
produktpolitiken och gemenskapens 
avfallshanteringsstrategi, med hjälp av 
prioriterade åtgärder såsom främjande av 
sådana metoder och sådan teknik inom 
utvinning och produktion som uppmuntrar 
till miljöeffektivitet och hållbart utnyttjande 
av råvaror, energi, vatten och andra 
resurser.

Or. en
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Motivering

Syftena med detta direktiv har sin grund i gemenskapens miljöpolitik och detta bör 
vederbörligen påpekas. Denna text bygger på målen i det sjätte handlingsprogrammet för 
miljön. Detta förslag till ramdirektiv saknar hänvisningar till befintliga EU-mål för miljö- och 
hälsoskyddet. Att enbart hänvisa till det sjätte miljöhandlingsprogrammet räcker inte. Vid 
fastställandet av politiska målsättningar för tillverkningen av energianvändande produkter 
krävs klara och precisa hänvisningar till de politiska ambitionerna med tanke på att många 
beslut måste fattas genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 30
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Arbetet med att uppnå målen för det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet bör ske 
med hänsyn tagen till livscykeltänkandet 
enligt den integrerade produktpolitiken och 
gemenskapens avfallshanteringsstrategi, 
bland annat med hjälp av uppmuntran till 
miljövänlig och hållbar produktdesign samt 
driftsrelaterade åtgärder i 
avfallsförebyggande syfte, såsom stimulans 
till hållbarhet, återanvändning och 
materialåtervinning samt till att vissa 
ämnen och material frångås med hjälp av 
produktrelaterade åtgärder.

Or. en

Motivering

Syftena med detta direktiv har sin grund i gemenskapens miljöpolitik och detta bör 
vederbörligen påpekas. Denna text bygger på målen i det sjätte handlingsprogrammet för 
miljön.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 31
SKÄL 1B (nytt)

(1b) Gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram innebär en 
skyldighet att verka till förmån för hållbar 
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skötsel och användning av 
naturtillgångarna för att garantera att 
förbrukningen av resurser med de 
konsekvenser den för med sig inte blir 
större än vad miljön orkar med. Hit hör 
också att kopplingen mellan ekonomisk 
tillväxt och användningen av resurser bör 
brytas. Arbetet för att uppnå dessa mål bör 
ske med hänsyn tagen till 
livscykeltänkandet enligt den integrerade 
produktpolitiken och gemenskapens 
avfallshanteringsstrategi, med hjälp av 
prioriterade åtgärder såsom främjande av 
sådana metoder och sådan teknik inom 
utvinning och produktion som uppmuntrar 
till miljöeffektivitet och hållbart utnyttjande 
av råvaror, energi, vatten och andra 
resurser.

Or. en

Motivering

Syftena med detta direktiv har sin grund i gemenskapens miljöpolitik och detta bör 
vederbörligen påpekas. Denna text bygger på målen i det sjätte handlingsprogrammet för 
miljön. Detta förslag till ramdirektiv saknar hänvisningar till befintliga EU-mål för miljö- och 
hälsoskyddet. Att enbart hänvisa till det sjätte miljöhandlingsprogrammet räcker inte. Vid 
fastställandet av politiska målsättningar för tillverkningen av energianvändande produkter 
krävs klara och precisa hänvisningar till de politiska ambitionerna med tanke på att många 
beslut måste fattas genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 32
SKÄL 12

(12) Det kan vara nödvändigt och berättigat 
att upprätta specifika kvantifierade krav på 
ekodesign för vissa produkter eller 
miljöaspekter hos dessa, för att kunna 
garantera att deras påverkan på miljön blir så 
liten som möjligt. Med beaktande av hur 
viktigt det är att bidra till att uppnå målen 
enligt Kyotoprotokollet till Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändring och utan att det påverkar 

(12) Det kan vara nödvändigt och berättigat 
att upprätta specifika kvantifierade krav på 
ekodesign för vissa produkter eller 
miljöaspekter hos dessa, för att kunna 
garantera att deras påverkan på miljön blir så 
liten som möjligt. Med beaktande av hur 
viktigt det är att bidra till att uppnå målen 
enligt Kyotoprotokollet till Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändring och utan att det påverkar 
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den samordnade strategi som främjas i detta 
direktiv, bör de åtgärder som erbjuder stora 
möjligheter att till en låg kostnad minska 
utsläppen av växthusgaser i viss mån 
prioriteras. Dessa åtgärder kan också bidra 
till en hållbar resursanvändning och utgöra 
ett viktigt bidrag till det tioåriga ramprogram 
om hållbar produktion och konsumtion som 
antogs på världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg i september 2002.

den samordnade strategi som främjas i detta 
direktiv, bör de åtgärder som erbjuder stora 
möjligheter att till en låg kostnad minska 
utsläppen av växthusgaser i viss mån 
prioriteras. Dessa åtgärder kan också bidra 
till en hållbar resursanvändning och utgöra 
ett viktigt bidrag till det tioåriga ramprogram 
om hållbar produktion och konsumtion som 
antogs på världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg i september 2002.

Vederbörlig hänsyn bör tas till de 
potentiella miljöfördelar det kan innebära 
att omvandla produkter till tjänster, inte 
minst när det handlar om 
energianvändande produkter. Åtgärder bör 
övervägas för att stimulera företagen att 
vidta förändringar i denna riktning.

Or. en

Motivering

Energi- och materialflödena skulle kunna minskas kraftigt på många produktområden om 
konsumtionsvaror omvandlades till tjänster. Det finns många exempel på detta. Exempelvis 
kan man anlita en TV-tjänst eller tvättjänst istället för att köpa en TV-apparat eller en 
tvättmaskin, och man kan ersätta en telefonsvarare med en svarstjänst. Genom att skapa 
sådana tjänster stimulerar man en minskad materialanvändning, och producenterna får ett 
direkt incitament att tillverka produkter som är energieffektiva och lätta att underhålla och 
förbättra under lång tid.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 33
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Minskad energiförbrukning är ett 
viktigt instrument för gemenskapens 
miljöpolitik, såsom det fastställts 
exempelvis i det europeiska 
klimatförändringsprogrammet efter samråd 
med alla berörda parter.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag 18 och 80 från den första behandlingen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 34
SKÄL 13

(13) Nivån på kraven på ekodesign bör 
normalt sett fastställas på grundval av 
tekniska, ekonomiska och miljömässiga 
analyser. Flexibla metoder för att fastställa 
kravnivån kan göra det lättare att uppnå 
snabba förbättringar av miljöprestandan. De 
berörda parterna bör rådfrågas och 
samarbeta aktivt i samband med denna 
analys. Om obligatoriska åtgärder fastställs 
krävs samråd med berörda parter. Sådana 
samråd kan understryka behovet av att 
åtgärderna införs gradvis eller att 
övergångsåtgärder tillämpas. Införandet av 
delmål gör politiken mer förutsägbar, vilket 
innebär att produktutvecklingscykeln kan 
beaktas och det blir lättare för berörda parter 
att planera långsiktigt.

(13) Nivån på kraven på ekodesign bör 
normalt sett fastställas på grundval av 
tekniska, ekonomiska och miljömässiga 
analyser. Flexibla metoder för att fastställa 
kravnivån kan göra det lättare att uppnå 
snabba förbättringar av miljöprestandan. De 
berörda parterna bör rådfrågas och 
samarbeta aktivt i samband med denna 
analys. Om obligatoriska åtgärder fastställs 
krävs samråd med berörda parter. Sådana 
samråd kan understryka behovet av att 
åtgärderna införs gradvis eller att 
övergångsåtgärder tillämpas. Införandet av 
delmål gör politiken mer förutsägbar, vilket 
innebär att produktutvecklingscykeln kan 
beaktas och det blir lättare för berörda parter 
att planera långsiktigt.

Internationella riktmärken bör användas 
vid analysen (framför allt vid analysen av 
livscykelkostnaderna för energi) samt vid 
uppställandet av krav.
Vid utarbetandet av metoder för att 
fastställa kravnivån bör ”tjänstedesign” 
(funktions- och systemtänkande), som 
motsvarighet till ”produktdesign”, ingå 
bland riktmärkena.

Or. en

Motivering

Energi- och materialflödena skulle kunna minskas kraftigt på många produktområden om 
konsumtionsvaror omvandlades till tjänster. Det finns många exempel på detta. Exempelvis 
kan man anlita en TV-tjänst eller tvättjänst istället för att köpa en TV-apparat eller en 
tvättmaskin, och man kan ersätta en telefonsvarare med en svarstjänst. Genom att skapa 
sådana tjänster stimulerar man en minskad materialanvändning, och producenterna får ett 
direkt incitament att tillverka produkter som är energieffektiva och lätta att underhålla och 
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förbättra under lång tid.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 35
SKÄL 13A (nytt)

(13a) Länder som Japan har infört 
ambitiösa metoder för fastställandet av 
energieffektivitetskrav för ekodesign. För 
att trygga de europeiska tillverkarnas 
konkurrenskraft i framtiden bör 
kommissionen noga överväga sådana 
initiativ när den fastställer de särskilda 
kraven enligt enskilda 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 21 från första behandlingen läggs fram på nytt.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 36
SKÄL 13A (nytt)

(13a) Detta direktiv bör inte hindra 
medlemsstaterna från att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa strängare 
regler för ekodesign för energianvändande 
produkter i syfte att uppnå en hög nivå på 
hälso- och miljöskyddet och trygga 
energiförsörjningen. Direktiv 98/34/EG bör 
vara tillämpligt på sådana nationella 
åtgärder.
Om medlemsstaterna behåller eller inför 
strängare krav på ekodesign för 
energianvändande produkter bör man 
eftersträva att dessa krav inte strider mot 
ekodesignkraven på EU-nivå.

Or. en



AM\557898SV.doc 9/83 PE 353.671v02-00

SV

Motivering

Bygger på ändringsförslag 61 från första behandlingen i Europaparlamentet, skäl 20 i den 
gemensamma ståndpunkten samt ändringsförslag 17 från Frédérique Ries. Ett av direktivets 
centrala mål är miljöskyddet. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att komplettera 
kraven i detta direktiv utifrån sina särskilda förhållanden (exempelvis klimatskillnader, 
Kyoto-kraven, särskilda miljöförhållanden). Exempel på direktiv där artikel 95 kompletterats 
med strängare nationella bestämmelser är direktiv 90/314, 93/13, 01/95 och 94/62.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 37
SKÄL 14

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör prioriteras
om det är troligt att dessa åtgärder kommer 
att bidra till att de politiska målen nås 
snabbare eller billigare än vid obligatoriska 
krav. Det kan bli nödvändigt att vidta
lagstiftningsåtgärder om marknadskrafterna 
inte utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt 
snabbt. 

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör tas i 
övervägande om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de politiska 
målen nås snabbare eller billigare än vid 
obligatoriska krav. Självreglering som 
redan finns eller som föreslagits bör göras 
till föremål för samma oberoende analys, 
insyn från berörda parters sida och 
övervakning som 
genomförandeåtgärderna. 
Lagstiftningsåtgärder måste vidtas om 
marknadskrafterna inte utvecklas i rätt 
riktning eller tillräckligt snabbt. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 22 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 38
SKÄL 14

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör prioriteras
om det är troligt att dessa åtgärder kommer 
att bidra till att de politiska målen nås 
snabbare eller billigare än vid obligatoriska 

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör tas i 
övervägande om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de politiska 
målen nås snabbare eller billigare än vid 
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krav. Det kan bli nödvändigt att vidta
lagstiftningsåtgärder om marknadskrafterna 
inte utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt 
snabbt.

obligatoriska krav. Självreglering som 
redan finns eller som föreslagits bör göras 
till föremål för samma oberoende analys, 
insyn från berörda parters sida och 
övervakning som 
genomförandeåtgärderna. 
Lagstiftningsåtgärder måste vidtas om 
marknadskrafterna inte utvecklas i rätt 
riktning eller tillräckligt snabbt.

Or. en

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 39
SKÄL 14

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör prioriteras
om det är troligt att dessa åtgärder kommer 
att bidra till att de politiska målen nås 
snabbare eller billigare än vid obligatoriska 
krav. Det kan bli nödvändigt att vidta
lagstiftningsåtgärder om marknadskrafterna 
inte utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt 
snabbt.

(14) Alternativa åtgärder som t.ex. 
självreglering inom industrin bör tas i 
övervägande om det är troligt att dessa 
åtgärder kommer att bidra till att de politiska 
målen nås snabbare eller billigare än vid 
obligatoriska krav. Självreglering som 
redan finns eller som föreslagits bör göras 
till föremål för samma oberoende analys, 
insyn från berörda parters sida och 
övervakning som 
genomförandeåtgärderna. 
Lagstiftningsåtgärder måste vidtas om 
marknadskrafterna inte utvecklas i rätt 
riktning eller tillräckligt snabbt.

Or. en

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 40
SKÄL 15

(15) Självreglering, inklusive frivilliga avtal 
i form av ensidiga åtaganden från 
näringslivets sida, kan ge snabba framsteg 
genom snabbt och kostnadseffektivt 
genomförande och ger möjlighet till en 

utgår
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flexibel och lämplig anpassning till 
tekniska möjligheter och tendenser på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 41
SKÄL 20

(20) När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärder bör den också beakta 
befintlig nationell miljölagstiftning, särskilt 
när det gäller giftiga ämnen, som 
medlemsstaterna har meddelat att de anser 
bör bevaras, utan att befintliga och 
berättigade skyddsnivåer i medlemsstaterna 
sänks.

(20) När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärder bör den också beakta 
befintlig nationell miljölagstiftning, särskilt 
när det gäller giftiga ämnen.

Or. en

Motivering

Artikel 95, punkterna 4–9, i EG-fördraget tillhandahåller villkoren för att behålla eller införa 
strängare nationell lagstiftning. Sekundärrätt kan inte åsidosätta primärrätt.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 42
SKÄL 25

(25) En av de viktigaste avsikterna med 
harmoniserade standarder bör vara att hjälpa 
tillverkarna att tillämpa de 
genomförandeåtgärder som antas enligt detta 
direktiv. Sådana standarder kan vara 
väsentliga vid fastställande av metoder för 
mätning och test. När det gäller allmänna 
ekodesignkrav kan harmoniserade 
standarder i hög grad bidra till att ge 
tillverkarna vägledning om hur en viss 
produkts ekologiska profil skall fastställas i 
enlighet med kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. Dessa standarder 

(25) En av de viktigaste avsikterna med 
harmoniserade standarder bör vara att hjälpa 
tillverkarna att tillämpa de 
genomförandeåtgärder som antas enligt detta 
direktiv. Sådana standarder kan vara 
väsentliga vid fastställande av metoder för 
mätning och test. När det gäller allmänna 
ekodesignkrav bör harmoniserade standarder 
endast användas om riktmärken fastställts. 
Dessa standarder bör tydligt ange 
förhållandet mellan klausulerna och de krav 
det gäller. Harmoniserade standarder bör
inte användas för att fastställa eller ändra 
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bör tydligt ange förhållandet mellan 
klausulerna och de krav det gäller. Syftet 
med harmoniserade standarder bör inte vara
att fastställa gränser för miljöaspekterna.

nivån på miljöprestandan eller 
ambitionsnivån när det gäller kraven på
miljöaspekterna (exempelvis genom att man 
fastställer gränsvärden).

Or. en

Motivering

Det bör inte förväntas eller tillåtas att harmoniserade standarder används för att fastställa 
eller ändra nivån på miljöambitionerna eller miljöprestandan enligt de krav som ställs upp i 
genomförandeåtgärden. Vidare definieras miljöprestandan inte bara av gränsvärden. Ämnet 
är bredare än så. Standarderna för miljöprestandan i ett krav som fastställts i 
genomförandeåtgärden kan även påverkas exempelvis genom valet av en särskild mätmetod.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 43
SKÄL 28A (nytt)

(28a) Bestämmelserna i artikel 35.2, första 
och andra strecksatsen, i fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa 
bör vara tillämpliga på detta direktiv så 
snart fördraget trätt i kraft. Efter 
konstitutionsfördragets ikraftträdande bör 
en genomförandeåtgärd införas som 
planerat, såvida inte parlamentet genom en 
majoritet av sina ledamöter motsatt sig 
detta inom en fastställd tidsfrist.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 30 från första behandlingen i ny utformning. Ändringen är kopplad till 
förslaget om översyn i artikel 19 och är viktig för att skapa en ”återkallandemekanism” så att 
delegeringen av regleringsbefogenheter, från den klassiska lagstiftningsprocessen med 
medbeslutande till kommissionens kommittéförfaranden, kan övervakas. Artikel 35.2 lyder 
som följer: ”Europaparlamentet eller ministerrådet får besluta att återkalla delegeringen. 
Den delegerade förordningen får träda i kraft endast om Europaparlamentet eller 
ministerrådet inte har gjort några invändningar inom den tidsfrist som anges i den 
europeiska lagen eller ramlagen.”
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Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 44
SKÄL 28A (nytt)

(28a) Bestämmelserna i artikel 35.2, första 
och andra strecksatsen, i fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa 
bör vara tillämpliga på detta direktiv så 
snart fördraget trätt i kraft. Efter 
konstitutionsfördragets ikraftträdande bör 
en genomförandeåtgärd införas som 
planerat, såvida inte parlamentet genom en 
majoritet av sina ledamöter motsatt sig 
detta inom en fastställd tidsfrist.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 30 från första behandlingen i ny utformning. Ändringen är kopplad till 
förslaget om översyn i artikel 19 och är viktig för att skapa en ”återkallandemekanism” så att 
delegeringen av regleringsbefogenheter, från den klassiska lagstiftningsprocessen med 
medbeslutande till kommissionens kommittéförfaranden, kan övervakas. Artikel 35.2 lyder 
som följer: ”Europaparlamentet eller ministerrådet får besluta att återkalla delegeringen. 
Den delegerade förordningen får träda i kraft endast om Europaparlamentet eller 
ministerrådet inte har gjort några invändningar inom den tidsfrist som anges i den 
europeiska lagen eller ramlagen.”

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 1, PUNKT 1

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

1. I detta direktiv upprättas en ram för 
fastställande av gemenskapens krav på 
ekodesign för energianvändande produkter, 
med förbättrad energieffektivitet som 
prioritering, i syfte att garantera fri rörlighet 
för dessa produkter inom den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 31 från första behandlingen.
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv 
och som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i 
den första meningen saknas, skall varje 
fysisk eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på 
marknaden och/eller tar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv i 
bruk anses vara tillverkare.

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som är ansvarig för att en 
energianvändande produkt överensstämmer 
med detta direktiv i samband med dess 
utsläppande på marknaden under eget namn 
eller varumärke eller för eget bruk.

Or. en

Motivering

Kommissionens ursprungliga förslag till definition av ”tillverkare” lämnas orört av 
parlamentet och åtföljs av parlamentets definition av” importör” från den första 
behandlingen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv och 
som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för design och 
produktion av energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv i syfte att 
släppa ut dem på gemenskapsmarknaden
och/eller ta dem i bruk under eget namn 
eller varumärke eller för eget bruk. Om 
tillverkare enligt definitionen i den första 
meningen och en auktoriserad representant 
i gemenskapen saknas, skall varje fysisk 



AM\557898SV.doc 15/83 PE 353.671v02-00

SV

första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter som omfattas 
av direktivet på gemenskapsmarknaden 
anses vara tillverkare.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av ”tillverkare” är ofullständig och kan orsaka snålskjuts. 
Genom denna definition säkerställs att de marknadsövervakande myndigheterna alltid har en 
kontaktpunkt inom gemenskapen som ansvarar för de energianvändande produkternas 
överensstämmelse.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola och Martin Callanan

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv 
och som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för design och 
produktion av en energianvändande produkt
och för dess överensstämmelse med detta 
direktiv i samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen och en auktoriserad 
representant saknas i gemenskapen, skall 
varje fysisk eller juridisk person som släpper 
ut energianvändande produkter på 
marknaden och/eller tar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv i 
bruk anses vara tillverkare.

Or. en

Motivering

Med tanke på strukturen i dagens industrialiserade värld kan design, produktion och 
saluföring av en produkt genomföras av olika ekonomiska aktörer. Under sådana 
förhållanden skulle det med den nuvarande definitionen av tillverkare vara svårt att 
identifiera den ”juridiskt ansvariga parten” med avseende på kraven i de kommande 
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genomförandeåtgärderna. Eftersom produktdesignen är huvudtemat i detta direktiv bör större 
fokus läggas på tillverkningsprocessens designfas och på de ansvariga för produktdesignen. 
Således måste definitionen av tillverkare ändras för att på ett tydligt sätt kombinera ansvaret 
för designen med produktens utsläppande på marknaden.

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga den gemensamma ståndpunktens definition av 
tillverkare och bygger på överväganden i samband med parlamentets ändringar som lades 
fram inför den första behandlingen och som introducerade begreppet importör och 
importöransvar.

Betydelsen av detta ändringsförslag måste betraktas utifrån de föreslagna ändringarna till 
artikel 7.3, som klargör tillverkarens skyldigheter när designen av den energianvändande 
produkten utförs utanför tillverkarens organisation.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv 
och som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för design och 
produktion av en energianvändande produkt
och för dess överensstämmelse med detta 
direktiv i samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen och en auktoriserad 
representant saknas i gemenskapen, skall 
varje fysisk eller juridisk person som släpper 
ut energianvändande produkter på 
marknaden och/eller tar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv i 
bruk anses vara tillverkare.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga den gemensamma ståndpunktens definition av 
tillverkare och bygger på överväganden i samband med parlamentets ändringar som lades 
fram inför den första behandlingen och som introducerade begreppet importör och 
importöransvar.

Betydelsen av detta ändringsförslag måste betraktas utifrån de föreslagna ändringarna till 
artikel 7.3, som klargör tillverkarens skyldigheter när designen av den energianvändande 
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produkten utförs utanför tillverkarens organisation.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv och 
som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

6) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för design och 
produktion av energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv och som är 
ansvarig för att den energianvändande 
produkten överensstämmer med detta 
direktiv i samband med dess utsläppande på 
den gemensamma marknaden och/eller 
ibruktagande, under eget namn eller 
varumärke eller för eget bruk. Om 
tillverkare enligt definitionen i den första 
meningen och en auktoriserad representant 
i gemenskapen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter 
som omfattas av direktivet i bruk anses vara 
tillverkare.

Or. sv

Motivering

Den nuvarande definitionen av "tillverkare" är ofullständig och kan orsaka gratisåkning. 
Kommissionens ”Guide to the implementation of directives based on the New and Global 
Approach” använder en definition av ”tillverkare” som bör användas även i detta direktiv för 
att säkerställa en bättre övervakning av marknaden.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv 
och som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för design och 
produktion av en energianvändande produkt
som omfattas av detta direktiv i syfte att 
släppa ut den på gemenskapsmarknaden
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överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

och/eller ta den i bruk under eget namn eller 
varumärke eller för eget bruk. Om 
tillverkare enligt definitionen i den första 
meningen och en auktoriserad representant 
i gemenskapen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 
energianvändande produkter som omfattas 
av detta direktiv på gemenskapsmarknaden
anses vara tillverkare.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av ”tillverkare” är ofullständig och kan orsaka snålskjuts. 
Kommissionens ”Guide to the implementation of directives based on the New and Global 
Approach” använder en definition av ”tillverkare” som bör användas även i detta direktiv för 
att säkerställa en bättre övervakning av marknaden. Genom denna definition säkerställs att 
de marknadsövervakande myndigheterna alltid har en kontaktpunkt inom gemenskapen som 
ansvarar för de energianvändande produkternas överensstämmelse. Genom att anpassa 
definitionen av ”tillverkare” till definitionen i ovannämnda kommissionsdokument skapas 
konsekvens med annan lagstiftning som redan gäller för samma energianvändande produkter 
som eventuellt kommer att omfattas av en genomförandeåtgärd.

Ändringsförslaget uppfyller målsättningarna i Europaparlamentets ståndpunkt från den första 
behandlingen (se ändringsförslagen 36, 48.1a, 50 och 70 i det slutliga betänkandet).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 2, PUNKT 6

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv
och som är ansvarig för att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen saknas, skall varje fysisk 
eller juridisk person som släpper ut 

6. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för designen av en
energianvändande produkt och för dess 
överensstämmelse med detta direktiv i 
samband med dess utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande, under 
eget namn eller varumärke eller för eget 
bruk. Om tillverkare enligt definitionen i den 
första meningen och en auktoriserad 
representant saknas i gemenskapen, skall 
varje fysisk eller juridisk person som släpper 
ut energianvändande produkter på 
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energianvändande produkter på marknaden 
och/eller tar energianvändande produkter 
som omfattas av detta direktiv i bruk anses 
vara tillverkare.

marknaden och/eller tar energianvändande 
produkter som omfattas av detta direktiv i 
bruk anses vara tillverkare.

Or. en

Motivering

Med tanke på strukturen i dagens industrialiserade värld kan design, produktion och 
saluföring av en produkt genomföras av olika ekonomiska aktörer. Under sådana 
förhållanden skulle det med den nuvarande definitionen av tillverkare vara svårt att 
identifiera den ”juridiskt ansvariga parten” med avseende på kraven i de kommande 
genomförandeåtgärderna. Eftersom produktdesignen är huvudtemat i detta direktiv bör större 
fokus läggas på tillverkningsprocessens designfas och på de ansvariga för produktdesignen. 
Således måste definitionen av tillverkare ändras för att på ett tydligt sätt kombinera ansvaret 
för designen med produktens utsläppande på marknaden.

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga den gemensamma ståndpunktens definition av 
tillverkare och bygger på överväganden i samband med parlamentets ändringar som lades 
fram inför den första behandlingen och som introducerade begreppet importör och 
importöransvar.

Betydelsen av detta ändringsförslag måste betraktas utifrån de föreslagna ändringarna till 
artikel 7.3, som klargör tillverkarens skyldigheter när designen av den energianvändande 
produkten utförs utanför tillverkarens organisation.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 2, PUNKT 6A (ny)

6a importör: varje fysisk eller juridisk 
person etablerad inom gemenskapen som 
släpper ut en energianvändande produkt på 
marknaden för första gången, om 
tillverkaren inte är etablerad inom 
gemenskapen och det saknas en 
auktoriserad representant.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att lägga till denna definition och ta upp importörens skyldigheter 
genom hela direktivet för att undvika snålskjuts för energianvändande produkter som 
tillverkas i länder utanför EU (dvs. varor som släpps ut på marknaden för att undvika 
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ekodesignkrav som införts till följd av detta direktiv). I den nya metodens anda bör 
importören alltid kunna ge den marknadsövervakande myndigheten en kopia av intyget om 
överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för produkten.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 2, PUNKT 18A (ny)

18a. ”lägsta möjliga livscykelkostnader”: 
summan av inköpspriset och de 
diskonterade driftskostnaderna under en 
realistisk livscykel för den 
energianvändande produkten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 46 från den första behandlingen.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 2, PUNKT 19A (ny)

19a. ”riktmärke för produktekodesign”: 
bästa tillgängliga teknik med avseende på 
någon viss miljöaspekt, varvid 
internationella riktmärken (både för de 
fastställda gränsvärdena för effektivitet och 
för använda data) skall användas – framför 
allt i fråga om energieffektivitet – när 
sådana finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 44 från första behandlingen i ny utformning.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 2, PUNKT 19A (ny)

19a. ”riktmärke för produktekodesign”: 
bästa tillgängliga teknik med avseende på 
någon viss miljöaspekt, varvid 
internationella riktmärken (både för de 
fastställda gränsvärdena för effektivitet och 
för använda data) skall användas – framför 
allt i fråga om energieffektivitet – när 
sådana finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Återinförande av Europaparlamentets ändringsförslag 44 i syfte att fastställa en definition för 
begreppet riktmärke, som används både i bilaga I del 3 och i bilaga I del 1.
• ”Bästa teknik i fråga om ekodesign” (eng. ”state of the art in eco-design”) har blivit 

”bästa tillgängliga teknik” (eng. ”best available technology”) enligt användningen i 
ICCP-direktivet. Engelskans begrepp ”state of the art” har olika innebörd på olika språk 
(på engelska betyder det bästa resultat medan det på andra språk kan innebära 
genomsnittsresultat). ”Bästa tillgängliga teknik” eller ”best available technology” enligt 
användningen i ICCP-direktivet innebär alltid att man måste hålla sig inom ramen för 
den sociala och ekonomiska genomförbarheten eller säkerhetskraven. 

• Bästa internationella praxis och riktmärken för bästa tillgängliga teknik bör specificeras 
tydligt. Införandet av internationella riktmärken innebär två saker:

a) Säkerställande av att de effektivitetsgränsvärden som fastställs på EU-nivå åtminstone är 
lika långtgående som de gränsvärden som redan finns internationellt och i andra länder.

Säkerställande av att de värden och data som används för den teknisk-ekonomiska analysen i 
samband med definitionen av lägsta möjliga livscykelkostnader är tillförlitliga. För att 
garantera trovärdigheten och tillförlitligheten hos de data som används vid 
EU:s energitekniska, teknisk-ekonomiska analys måste kommissionen och de medverkande 
aktörerna vara medvetna om och beakta befintliga internationella studier om effektivitet och 
kostnader med avseende på den mest effektiva tillgängliga tekniken.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 3

Utsläppande på marknaden och/eller 
ibruktagande

Marknadsövervakning
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1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att se till att energianvändande 
produkter som omfattas av 
genomförandeåtgärder endast får släppas ut 
på marknaden och/eller tas i bruk om de 
överensstämmer med dessa åtgärder och är 
försedda med CE-märkning i enlighet med 
artikel 4.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att se till att energianvändande 
produkter som omfattas av 
genomförandeåtgärder eller frivilliga 
överenskommelser enligt artikel 13a endast 
får släppas ut på marknaden och tas i bruk 
om de överensstämmer med dessa åtgärder.

2. Medlemsstaterna skall utse myndigheter 
med ansvar för marknadsövervakning. De 
skall ordna så att dessa myndigheter har och 
använder sig av nödvändiga befogenheter 
för att kunna vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med sina skyldigheter enligt detta 
direktiv. Medlemsstaterna skall fastställa de 
behöriga myndigheternas arbetsuppgifter, 
befogenheter och organisationsstruktur, och 
de behöriga myndigheterna skall ha rätt att

2. Medlemsstaterna skall utse myndigheter 
med ansvar för tillämpningen av detta 
direktiv. De skall ordna så att dessa 
myndigheter har och använder sig av 
nödvändiga befogenheter för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med sina 
skyldigheter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna skall fastställa de behöriga 
myndigheternas arbetsuppgifter, 
befogenheter och organisationsstruktur, och 
de behöriga myndigheterna skall ha rätt att

i) i adekvat omfattning utföra lämpliga 
kontroller av energianvändande produkters 
överensstämmelse samt ålägga tillverkaren 
eller dess representant att dra tillbaka 
icke överensstämmande produkter från 
marknaden i enlighet med artikel 6,

i) i adekvat omfattning utföra lämpliga 
kontroller av energianvändande produkters 
överensstämmelse, även efter att de släppts 
ut på marknaden, samt ålägga tillverkaren 
eller importören att dra tillbaka icke 
överensstämmande produkter från 
marknaden,

ii) begära in alla nödvändiga upplysningar 
från de berörda parterna enligt vad som 
föreskrivs i genomförandeåtgärderna,

ii)begära in alla nödvändiga upplysningar 
från de berörda parterna enligt vad som 
föreskrivs i genomförandeåtgärderna eller de 
frivilliga överenskommelserna,

iii) ta stickprov på produkterna och 
kontrollera deras överensstämmelse.

iii) ta stickprov på produkterna och 
kontrollera deras överensstämmelse.

3. Medlemsstaterna skall hålla 
kommissionen informerad om resultatet av 
marknadsövervakningen och kommissionen 
skall i lämpliga fall vidarebefordra denna 
information till de andra medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna skall hålla 
kommissionen informerad, och 
kommissionen skall i lämpliga fall 
vidarebefordra dessa upplysningar till de 
andra medlemsstaterna.

4. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenter och andra berörda parter kan 
lämna kommentarer till de behöriga 
myndigheterna om produkternas 
överensstämmelse.

4.Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenter och andra berörda parter kan 
lämna in klagomål till de behöriga 
myndigheterna om produkternas 
överensstämmelse och om övervakningen. 
Medlemsstaterna skall aktivt informera 
konsumenter och andra berörda parter om 
de förfaranden som införts i detta syfte.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag 47 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
begränsa eller förhindra utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande inom 
sitt territorium av en energianvändande 
produkt som är försedd med CE-märkning i 
enlighet med artikel 4, på grundval av krav 
på ekodesign avseende de parametrar för 
ekodesign i bilaga I del 1 för vilka det i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden 
föreskrivs att inga krav på ekodesign är 
nödvändiga.

utgår

Or. en

Motivering

Den nya artikel 5.2 är inadekvat eftersom den för med sig en tanke om att det i en 
genomförandeåtgärd kan hävdas att inga krav på ekodesign är nödvändiga. Detta motverkar 
sitt eget syfte, eftersom följden blir att industrin genom denna avsaknad av krav uppmuntras 
till att inte förbättra sina produkters prestanda. På det sättet hindras innovationer, och för 
övrigt är det mycket ovanligt att det i en lagtext sägs att ingenting behöver göras. Det skulle 
också effektivt begränsa fastställandet av nationella krav på miljöaspekter, trots att denna 
fråga inte regleras på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz 

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 6, PUNKT 5A (ny)

5a. Om en energianvändande produkt som 
inte överensstämmer med alla de relevanta 
kraven i gällande genomförandeåtgärd är 
CE-märkt skall den berörda medlemsstaten 
vidta lämpliga åtgärder mot den tillverkare 
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eller dennes auktoriserade representant 
som har CE-märkt produkten eller den 
importör som har släppt ut produkten på 
gemenskapsmarknaden och underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta.

Or. en

Motivering

Återinförande av punkt 6 i det ursprungliga förslaget med de ändringar som 
Europaparlamentet antog i första behandlingen (ändringsförslag 50). Bedrägerier måste 
bekämpas.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 6, PUNKT 6

6. Medlemsstaterna och kommissionen skall, 
när så är motiverat, vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa sekretess för de 
uppgifter som lämnats under förfarandet.

6. Medlemsstaterna och kommissionen skall, 
när så är motiverat, vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa sekretess för de 
uppgifter som lämnats under förfarandet.

Medlemsstaterna och kommissionen skall 
underrätta allmänheten om bekräftade fall 
av bristande överensstämmelse.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 50 från den första behandlingen. Det så kallade name-and-shame-
förfarandet kan bidra till att bekämpa bedrägerier.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 7, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
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designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

I förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall det även tillses att 
tillverkarna lämnar deklarationer om 
miljöprestanda till de behöriga 
myndigheterna i enlighet med de krav på 
ekodesign som har fastställts i 
genomförandeåtgärden. Denna 
information skall bearbetas centralt och 
göras tillgänglig för allmänheten samt för 
sakkunniggranskning i lämpligt format.
Mallar för deklarationer om relevanta 
delar skall därför anges inom ramen för 
genomförandeåtgärden, och 
medlemsstaterna skall bestämma vilka 
organ som skall ansvara för att ta emot 
uppgifterna på det nationella planet 
och/eller EU-nivå.

Or. en

Motivering

Här återinsätts direktivets förstärkta informationsutbytesfunktion från Europaparlamentets 
ändringsförslag 75, med vissa förbättringar hämtade från ändringsförslagen 55 och 76 om 
samma ämne. Genom detta ändringsförslag genomförs skäl 22 i rådets gemensamma 
ståndpunkt: ”Utbyte av information om miljöprestandan under livscykeln och om resultaten 
av designlösningarna bör underlättas. Insamling och spridning av den samlade kunskap som 
genereras genom tillverkarnas insatser på ekodesignområdet är en av de främsta vinsterna 
med detta direktiv”.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
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designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
som är registrerad i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen och som 
genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall detta ledningssystem 
förutsättas överensstämma med motsvarande 
krav i bilaga V.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
vars ledningssystem omfattar 
produktdesignen och som genomförts i 
enlighet med harmoniserade standarder vars 
referensnummer har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, skall 
detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kravet på ett miljöledningssystem (inklusive designfunktionen) hänför sig 
direkt till tillverkaren (som även ansvarar för produktdesignen). Om man kräver ett 
miljöledningssystem av den som designar den energianvändande produkten, samtidigt som 
kraven på produktens prestanda i bilaga V hänför sig till tillverkaren, blir det svårt att 
identifiera vem som är juridiskt ansvarig och det lämnas utrymme för snålskjuts.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
som är registrerad i enlighet med
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen och som 
genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall detta ledningssystem 
förutsättas överensstämma med motsvarande 
krav i bilaga V.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
vars ledningssystem omfattar 
produktdesignen och som genomförts i 
enlighet med harmoniserade standarder vars 
referensnummer har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, skall 
detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kravet på ett miljöledningssystem (inklusive designfunktionen) hänför sig 
direkt till tillverkaren (som även ansvarar för produktdesignen). Om man kräver ett 
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miljöledningssystem av den som designar den energianvändande produkten, samtidigt som 
kraven på produktens prestanda i bilaga V hänför sig till tillverkaren, blir det svårt att 
identifiera vem som är juridiskt ansvarig och det lämnas utrymme för snålskjuts.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att efter behov välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna, 
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
som är registrerad i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen och som 
genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall detta ledningssystem 
förutsättas överensstämma med motsvarande 
krav i bilaga V.

Om tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder är en organisation 
vars ledningssystem omfattar 
produktdesignen och som genomförts i 
enlighet med harmoniserade standarder vars 
referensnummer har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, skall 
detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i 
bilaga V.
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Or. en

Motivering

Miljöledningssystem kan endast användas av tillverkare som ansvarar för designfunktionen.

Användningen av ett miljöledningssystem är ett av två sätt för bedömning av 
överensstämmelse enligt detta direktiv. För att säkerställa en korrekt användning av 
miljöledningssystemet och effektiv marknadsövervakning är det viktigt att se till att 
tillverkarna är registrerade som användare av ett miljöledningssystem och att 
designfunktionen är inkluderad i registreringen.

Det är viktigt att kravet på ett miljöledningssystem (inklusive designfunktionen) hänför sig 
direkt till tillverkaren (som även ansvarar för produktdesignen). Om man kräver ett 
miljöledningssystem av den som designar den energianvändande produkten, samtidigt som 
kraven på produktens prestanda i bilaga V hänför sig till tillverkaren, blir det svårt att 
identifiera vem som är juridiskt ansvarig och det lämnas utrymme för snålskjuts.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna,
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat kan förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse inbegripa en 
EG-typkontroll som utförs av ett anmält 
organ åtföljt av den tillämpliga modulen i 
enlighet med beslut 93/465/EEG.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering på ett sådant sätt att kraven i 
bilaga IV delarna 2 och 3 är uppfyllda, 
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med kraven i bilaga V till detta direktiv. skall denna organisations ledningssystem 
förutsättas överensstämma med kraven i 
bilaga V till detta direktiv.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen och som 
genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall detta ledningssystem 
förutsättas överensstämma med motsvarande 
krav i bilaga V.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen på ett sådant sätt 
att kraven i bilaga IV delarna 2 och 3 är 
uppfyllda och som genomförts i enlighet 
med harmoniserade standarder vars 
referensnummer har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, skall 
detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ändringsförslagen 51 och 75 från Europaparlamentets första 
behandling. Den första delen öppnar möjligheter att använda B-modulen (EG-typkontroll) i 
de fall då detta är motiverat enligt bilaga VII punkt 6. Ett miljöledningssystem såsom det 
beskrivs här är ett otillräckligt instrument för att se till att produkterna uppfyller kraven i 
bedömningarna av överensstämmelse. Miljöledningssystem är ingen garanti för 
miljöförbättringar utan snarare ett sätt att skapa organiserade miljöledningsmetoder.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat och står i proportion till riskerna,
skall förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse anges bland tillämpliga 
moduler i enlighet med beslut 93/465/EEG.

2. Förfarandena för bedömningen av 
överensstämmelse skall anges i 
genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna 
möjlighet att välja mellan intern 
designkontroll enligt bilaga IV och 
ledningssystemet enligt bilaga V. När det är 
motiverat kan förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse inbegripa en 
EG-typkontroll som utförs av ett anmält 
organ åtföljt av den tillämpliga modulen för 
produktionsfasen i enlighet med 
beslut 93/465/EEG.

Om en energianvändande produkt som Om en energianvändande produkt som 
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omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation som är registrerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen (motsvarande den som 
anges i bilaga V del 3) omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktdesignen och som 
genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, skall detta ledningssystem 
förutsättas överensstämma med motsvarande 
krav i bilaga V.

Om en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder utformas 
av en organisation vars ledningssystem 
omfattar produktens ekodesign
(motsvarande den som anges i bilaga V 
del 3) och som genomförts i enlighet med 
harmoniserade standarder vars 
referensnummer har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, skall 
detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

1) Ändringsförslaget klargör möjligheten att använda B-modulen (EG-typkontroll), vilket 
skulle innebära en kompromiss mellan det ursprungliga syftet med Europaparlamentets 
ändringsförslag 51 (B-modulen används automatiskt) och rådets gemensamma 
ståndpunkt. Modulanvändningen bör vederbörligen motiveras, och särskilda kriterier bör 
upprättas för avgivandet av denna motivering (se ändringsförslag till bilaga VII nedan). 
Med den nya texten undviks även frasen ”och står i proportion till riskerna” som finns i 
KOM-dokumentet och rådets gemensamma ståndpunkt och som är olämplig eftersom det 
inte handlar om säkerhet utan om miljö.

2) Miljöledningssystem (EMAS och andra) är inte lämpliga instrument för bedömning av 
produkters överensstämmelse. Bestämmelsen att EMAS-registreringen innebär förutsatt 
överensstämmelse med bilaga V förutsatt att ”designfunktionen omfattas av denna 
registrering” är underlig då det är oklart vad som menas med denna bestämmelse. 
Designfunktionen definieras inte och kan tolkas på flera sätt. Endast om alla krav i 
bilaga IV angående bedömning av energianvändande produkters överensstämmelse 
(intern designkontroll) inbegrips i miljöledningssystemet blir bestämmelsen vettig. Som 
alternativ till att stryka hänvisningarna till bilaga V och andra miljöledningssystem bör 
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det därför finnas ett krav att de accepterade miljöledningssystemen skall omfatta de 
avgörande beståndsdelarna i ekodesignen enligt specificeringen i bilaga V del 3.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola och Martin Callanan

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

Om designen av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder utförs utanför 
tillverkarens organisation skall tillverkaren 
behålla skyldigheten att se till att kraven i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
uppfylls och att han har tillgång till den 
tekniska dokumentationen när den 
energianvändande produkten släppts ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

I situationer då den enhet som designar den energianvändande produkten befinner sig utanför 
tillverkarens organisation och inte är etablerad i gemenskapen (och alltså inte omfattas av 
gemenskapslagstiftningen) måste det åvila den som släpper ut produkten på EU-marknaden 
att se till att produkten är designad i enlighet med den tillämpliga genomförandeåtgärden.

Ändringsförslaget tar fasta på kommissionens ursprungliga ståndpunkt som parlamentet 
stödde i sin första behandling.
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Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

Om designen av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder utförs utanför 
tillverkarens organisation skall tillverkaren 
behålla skyldigheten att se till att kraven i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
uppfylls och att han har tillgång till den 
tekniska dokumentationen när den 
energianvändande produkten släppts ut på 
marknaden.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat och skall 
vara tillgängliga för tillverkaren i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

I situationer då den enhet som designar den energianvändande produkten befinner sig utanför 
tillverkarens organisation och inte är etablerad i gemenskapen (och alltså inte omfattas av 
gemenskapslagstiftningen) måste det åvila den som släpper ut produkten på EU-marknaden 
att se till att produkten är designad i enlighet med den tillämpliga genomförandeåtgärden.

Ändringsförslaget tar fasta på kommissionens ursprungliga ståndpunkt som parlamentet 
stödde i sin första behandling. Vidare måste dokumenten finnas tillgängliga i gemenskapen 
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för att effektiva kontroller skall vara möjliga.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

Om designen av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärder utförs utanför 
tillverkarens organisation skall tillverkaren 
behålla skyldigheten att se till att kraven i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
uppfylls och att han har tillgång till den 
tekniska dokumentationen när den 
energianvändande produkten släppts ut på 
marknaden.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat och skall 
vara tillgängliga för tillverkaren i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

När den energianvändande produkten designas inom tillverkarens organisation kan 
tillverkaren kontrollera produktionen och se till att det i gemenskapen finns tillgång till den 
tekniska dokumentation som visar att produkten överensstämmer med de rättsliga kraven i 
genomförandeåtgärden.

I situationer då den enhet som designar den energianvändande produkten befinner sig utanför 
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tillverkarens organisation och inte är etablerad i gemenskapen (och alltså inte omfattas av 
gemenskapslagstiftningen) måste det åvila den som släpper ut produkten på EU-marknaden 
att se till att produkten är designad i enlighet med den tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Ändringsförslaget tar fasta på kommissionens ursprungliga ståndpunkt som parlamentet 
stödde i sin första behandling. 

För att de marknadsövervakande myndigheterna skall kunna bedriva en effektiv kontroll och 
övervakning av marknaden måste de ha möjlighet att kontrollera den energianvändande 
produktens tekniska dokumentation när detta är relevant för bedömningen av dess 
överensstämmelse. För att denna dokumentation skall stå till förfogande när de 
marknadsövervakande myndigheterna så kräver bör den finnas tillgänglig för tillverkaren i 
gemenskapen. Detta innebär att tillverkaren (enligt definitionen i direktivet) skall ha 
dokumentationen till hands när produkten släpps ut på marknaden. På det sättet avskräcks 
snålskjutsåkare.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat och skall 
vara tillgängliga för tillverkaren i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att de marknadsövervakande myndigheterna skall kunna bedriva en effektiv kontroll och 
övervakning av marknaden måste de ha möjlighet att kontrollera den energianvändande 
produktens tekniska dokumentation när detta är relevant för bedömningen av dess 
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överensstämmelse. För att denna dokumentation skall stå till förfogande när de 
marknadsövervakande myndigheterna så kräver bör den finnas tillgänglig för tillverkaren i 
gemenskapen. Därför skall tillverkaren (enligt direktivets definition) ha dokumentationen när 
produkten släpps ut på marknaden. På det sättet avskräcks snålskjutsåkare. 

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

3. När en energianvändande produkt som 
omfattas av genomförandeåtgärder har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
skall tillverkaren eller dennes representant 
bevara relevanta handlingar om den 
genomförda bedömningen av 
överensstämmelse och de försäkringar om 
överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av 
medlemsstaterna under tio år efter det att 
den sista energianvändande produkten har 
tillverkats.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

De relevanta handlingarna skall ställas till 
förfogande senast tio dagar efter 
mottagandet av en begäran från den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat.

Om tillverkaren inte är etablerad inom 
gemenskapen och inte har någon 
auktoriserad representant skall importören 
ansvara för att garantera att den 
energianvändande produkt som släppts på 
marknaden eller tagits i bruk 
överensstämmer med detta direktiv och med 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
eller, i förekommande fall, för att avhjälpa 
bristande överensstämmelse. Importören 
skall även vara skyldig att förvara 
deklarationen om överensstämmelse och 
den tekniska dokumentationen.

Or. en

Motivering

Om tillverkaren, eller dennes auktoriserade representant, inte är etablerad i gemenskapen 
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måste det företag som importerar produkten ha tillgång till relevant information från den i 
tredje land etablerade tillverkaren för att övervakningsmyndigheterna skall kunna genomföra 
en ordentlig marknadskontroll.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 8, PUNKT 4

4. För förutsatt överensstämmelse inom 
ramen för detta direktiv får kommissionen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 15.2 besluta att andra miljömärken 
uppfyller villkor motsvarande villkoren för 
gemenskapens miljömärke i enlighet med 
förordning (EG) nr 1980/2000. De 
energianvändande produkter som har 
tilldelats sådana andra miljömärken skall 
förutsättas överensstämma med kraven på
ekodesign i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, om 
miljömärkningen uppfyller dessa krav.

4. För förutsatt överensstämmelse inom 
ramen för detta direktiv får kommissionen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 15.2 och efter att ha hört 
samrådsforumet besluta att andra 
miljömärken uppfyller villkor motsvarande 
villkoren för gemenskapens miljömärke i 
enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000. 
De energianvändande produkter som har 
tilldelats sådana andra miljömärken skall 
förutsättas överensstämma med kraven på 
ekodesign i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, om 
miljömärkningen uppfyller dessa krav.

Beslutet skall offentliggöras i EUT och 
omnämnas specifikt i 
genomförandeåtgärden.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas en öppen och tydlig process i syfte att främja en ordentlig 
marknadsövervakning.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 8, PUNKT 4

4. För förutsatt överensstämmelse inom 
ramen för detta direktiv får kommissionen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 15.2 besluta att andra miljömärken 
uppfyller villkor motsvarande villkoren för 

4. För förutsatt överensstämmelse inom 
ramen för detta direktiv får kommissionen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 15.2 besluta att andra miljömärken 
uppfyller villkor motsvarande villkoren för 
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gemenskapens miljömärke i enlighet med 
förordning (EG) nr 1980/2000. De 
energianvändande produkter som har 
tilldelats sådana andra miljömärken skall 
förutsättas överensstämma med kraven på 
ekodesign i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, om 
miljömärkningen uppfyller dessa krav.

gemenskapens miljömärke i enlighet med 
förordning (EG) nr 1980/2000, förutsatt att 
vart och ett av dessa andra märken 
accepteras inom hela EU:s territorium. De 
energianvändande produkter som har 
tilldelats sådana andra miljömärken skall 
förutsättas överensstämma med kraven på 
ekodesign i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, om 
miljömärkningen uppfyller dessa krav.

Or. fr

Motivering

Förslaget skall säkerställa användningen av andra miljömärken än gemenskapens för 
förutsatt överensstämmelse.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 9, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall i möjligaste mån 
se till att lämpliga åtgärder vidtas för att göra 
det möjligt att samråda med berörda parter 
på nationell nivå i samband med 
utarbetandet och övervakningen av de 
harmoniserade standarderna.

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att göra det möjligt att 
samråda med berörda parter på nationell 
nivå i samband med utarbetandet och 
övervakningen av de harmoniserade 
standarderna.

Åtgärderna skall inbegripa aktivt stöd till 
och finansiering av lämpligt deltagande av 
berörda grupper på nationell nivå och 
EU-nivå, i synnerhet organisationer som 
representerar det civila samhället.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändringsförslag 53 från första behandlingen. Om harmoniserade 
standarder förespråkas bör garantier för deras användning antas via 
medbeslutandeförfarandet. I samband med detta bör de tre nyckelfaserna tas upp:

1) Standardiseringsorganets mandat bör utvecklas (det bör på ett tydligt och adekvat sätt 
återspegla syftet med genomförandeåtgärdens krav).

2) Berörda parter från det civila samhället bör på lämpligt sätt inbegripas i 
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standardiseringsdiskussioner på såväl nationell som europeisk nivå i samband med 
utvecklingen av standarderna.

3) Ett förfarande för granskning av en föreslagen standard bör tas fram (granskning av 
förslaget till standard innan standardiseringsorganisationen publicerar det OCH innan 
det publiceras i EUT som en harmoniserad standard). Detta skall inbegripa berörda 
parter (via samrådsforumet) och innehålla en mekanism som gör det möjligt för 
kommissionen att kräva att standardiseringsorganet ändrar särskilda aspekter av den 
föreslagna standarden till följd av denna process.

4) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att ingripa mot en enligt deras tycke olämplig standard 
i samband med eller efter att standarden publicerats (befintliga artiklarna 9.2 och 9.3).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 9, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall i möjligaste mån se 
till att lämpliga åtgärder vidtas för att göra 
det möjligt att samråda med berörda parter 
på nationell nivå i samband med 
utarbetandet och övervakningen av de 
harmoniserade standarderna.

1. Medlemsstaterna skall i möjligaste mån se 
till att lämpliga åtgärder vidtas för att göra 
det möjligt att samråda med berörda parter 
på nationell nivå i samband med 
utarbetandet och övervakningen av de 
harmoniserade standarderna.

Åtgärderna skall inbegripa aktivt stöd till 
och finansiering av lämpligt deltagande av 
berörda grupper på nationell nivå och 
EU-nivå, i synnerhet organisationer som 
representerar det civila samhället.

Or. en

Motivering

Även om det skapas nya strukturer för miljöorganisationers ingripanden på EU-nivå finns det 
på det mer kritiska planet i standardiseringsprocessen, det nationella planet, inga 
arrangemang för dessas och andra berörda gruppers deltagande, vilket bland annat beror på 
brist på finansiering från de nationella standardiseringsorganens sida.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 9, PUNKT 1A (ny)

1a. Harmoniserade standarder skall inte 
användas för att fastställa eller ändra nivån 
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på miljöprestandan eller ambitionsnivån 
när det gäller kraven på miljöaspekterna 
(exempelvis genom att man fastställer 
gränsvärden).

Or. en

Motivering

De avsikter som framförs i skäl 25 i rådets gemensamma ståndpunkt bör göras bindande i 
artikel 9. Det bör inte förväntas eller tillåtas att harmoniserade standarder används för att 
fastställa eller ändra nivån på miljöambitionerna eller miljöprestandan enligt de krav som 
ställs upp i genomförandeåtgärden. Vidare definieras miljöprestandan inte bara av 
gränsvärden. Ämnet är bredare än så. Standarderna för miljöprestandan i ett krav som 
fastställts i genomförandeåtgärden kan även påverkas exempelvis genom valet av en särskild 
mätmetod.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 9, PUNKT 2A (ny)

2a. Mandat som tilldelas en 
standardiseringsorganisation och som 
avser harmoniserade standarder skall 
utarbetas efter att samrådsforumet hörts. 
Samrådsforumets yttrande skall tas i 
beaktande.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 9, PUNKT 2B (ny)

2b. Innan standardiseringsorganisationen 
antar en slutlig standard skall 
kommissionen rådfråga samrådsforumet 
om förslaget till standard.
Vid rådfrågningen skall följande frågor tas 
upp:
i) Den föreslagna standardens kvalitet och 
lämplighet utifrån de miljösyften som 
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fastställts.
ii) Beslutsprocessen inom 
standardiseringsorganisationen. Om 
samrådsforumet föreslår ändringar till den 
föreslagna standarden skall kommissionen 
uppmana standardiseringsorganisationen 
att ändra sitt förslag i enlighet härmed.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 9, PUNKT 2C (ny)

2c. Innan beslut fattas om den 
harmoniserade standarden skall 
kommissionen rådfråga samrådsforumet 
om den standard som lagts fram av 
standardiseringsorganisationen.
Vid rådfrågningen skall följande frågor tas 
upp:
i) Den föreslagna standardens kvalitet och 
lämplighet utifrån de miljösyften som 
fastställts.
ii) Beslutsprocessen inom 
standardiseringsorganisationen.
Samrådsforumets yttrande skall tas i 
beaktande.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 9, PUNKT 3

3. Mot bakgrund av kommitténs yttrande 
skall kommissionen besluta att offentliggöra, 
inte offentliggöra, delvis offentliggöra, 
behålla eller dra tillbaka hänvisningarna till 
de berörda harmoniserade standarderna i 

3. Mot bakgrund av kommitténs och 
samrådsforumets yttranden skall 
kommissionen besluta att offentliggöra, inte 
offentliggöra, delvis offentliggöra, behålla 
eller dra tillbaka hänvisningarna till de 
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Europeiska unionens officiella tidning. berörda harmoniserade standarderna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Om harmoniserade standarder förespråkas bör garantier för deras användning antas via 
medbeslutandeförfarandet. I samband med detta bör de tre nyckelfaserna tas upp:

1) Standardiseringsorganets mandat bör utvecklas (det bör på ett tydligt och adekvat sätt 
återspegla syftet med genomförandeåtgärdens krav).

2) Berörda parter från det civila samhället bör på lämpligt sätt inbegripas i 
standardiseringsdiskussioner på såväl nationell som europeisk nivå i samband med 
utvecklingen av standarderna.

3) Ett förfarande för granskning av en föreslagen standard bör tas fram (granskning av 
förslaget till standard innan standardiseringsorganisationen publicerar det OCH innan 
det publiceras i EUT som en harmoniserad standard). Detta skall inbegripa berörda 
parter (via samrådsforumet) och innehålla en mekanism som gör det möjligt för 
kommissionen att kräva att standardiseringsorganet ändrar särskilda aspekter av den 
föreslagna standarden till följd av denna process.

4) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att ingripa mot en enligt deras tycke olämplig standard 
i samband med eller efter att standarden publicerats (befintliga artiklarna 9.2 och 9.3).

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 9, PUNKT 3A (ny)

3a. För att garantera standardernas 
effektivitet skall kommissionen 
kontinuerligt utvärdera deras 
miljöprestanda (inklusive beslutsprocessen 
inom standardiseringsorganisationen) och 
det sätt på vilket rådgivnings- och 
ändringsprocedurerna fungerar.
Kommissionen skall i detta syfte avlägga 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
under varje valperiod och om nödvändigt 
föreslå lämpliga ändringar i ramdirektivet.

Or. en
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 10

Det får i genomförandeåtgärderna krävas att 
de tillverkare eller representanter för dessa 
som släpper ut komponenter och 
underenheter på marknaden och/eller 
tillhandahåller dem för att tas i bruk skall 
lämna tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärderna relevanta uppgifter 
om komponenternas eller underenheternas 
materialsammansättning samt energi-, 
material- och/eller resursanvändning.

Det får i genomförandeåtgärderna krävas att 
de tillverkare eller representanter för dessa 
som släpper ut komponenter och 
underenheter på marknaden och/eller 
tillhandahåller dem för att tas i bruk skall 
lämna tillverkaren av en energianvändande 
produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärderna relevanta uppgifter 
om komponenternas eller underenheternas 
materialsammansättning samt 
resursanvändning under produktens 
användningstid.

Or. en

Motivering

I begreppet ”resurser” ingår energi och material. Grunden och förutsättningen för att målen 
i direktivet skall nås är att det finns jämförbara data för ekologiska profiler. Men om det inte 
klart anges, såsom i ändringsförslaget, att därmed avses ”under användningstiden”, då kan 
man inte garantera att data kan jämföras, i enlighet med direktivets mål. I sin nuvarande 
lydelse ger texten upphov till tolkningsskiljaktigheter.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 11

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

Medlemsstaterna skall se till att 
tillverkarna översänder deklarationer om 
miljöprestanda till de behöriga 
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myndigheterna i enlighet med de krav på 
ekodesign som fastställts i 
genomförandeåtgärden. Denna 
information skall bearbetas centralt och 
göras tillgänglig för allmänheten samt för 
sakkunniggranskning i lämpligt format.
För detta ändamål skall det i 
genomförandeåtgärden fastställas 
standardformulär för rapporterna och vad 
som skall ingå i dem och medlemsstaterna 
skall utse de organ som skall ansvara för 
insamling och bearbetning av uppgifterna 
på nationell nivå och/eller 
gemenskapsnivå.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

2. De närmare detaljerna kring och 
strukturen för informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i
artikel 15.2.

2. De närmare detaljerna kring och 
strukturen för informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna skall 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 15.2.

3. Kommissionen skall vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra och bidra till det 
samarbete mellan medlemsstaterna som 
avses i denna artikel.

3. Kommissionen skall vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra och bidra till det 
samarbete mellan medlemsstaterna som 
avses i denna artikel.

3a. Särskilda anslag skall beviljas för 
inrättandet av ett nätverk med uppgift att 
förespråka energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Här återinsätts den förstärkta informationsutbytesfunktionen i direktivet samt inrättandet av 
ett energieffektivitetsnätverk från Europaparlamentets ändringsförslag 55 och 76 (med vissa 
förbättringar hämtade från Europaparlamentets ändringsförslag 75 om samma ämne). Detta 
ändringsförslag genomför skäl 22 i rådets gemensamma ståndpunkt: ”Utbyte av information 
om miljöprestandan under livscykeln och om resultaten av designlösningarna bör 
underlättas. Insamling och spridning av den samlade kunskap som genereras genom 
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tillverkarnas insatser på ekodesignområdet är en av de främsta vinsterna med detta direktiv”.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

Medlemsstaterna skall, särskilt genom att 
stärka nätverk och strukturer för stöd, 
uppmuntra små och medelstora företag och 
mycket små företag att tillämpa en 
miljöanpassad strategi redan i 
produktdesignen, så att ekodesignen 
ständigt förbättras och behovet av framtida 
gemenskapslagstiftning föregrips.

Or. en

Motivering

Delar av ändringsförslag 55 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
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åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

åtgärder vidtas för att uppmuntra 
myndigheter med ansvar för genomförandet 
av detta direktiv att samarbeta med varandra 
samt att informera varandra och 
kommissionen för att bidra till ett väl 
fungerande direktiv, särskilt genomförandet 
av artikel 6.

Medlemsstaterna skall se till att 
tillverkarna översänder deklarationer om 
miljöprestanda till de behöriga 
myndigheterna i enlighet med de krav på 
ekodesign som fastställts i 
genomförandeåtgärden. Denna 
information skall bearbetas centralt och 
göras tillgänglig för allmänheten samt för 
sakkunniggranskning i lämpligt format.
För detta ändamål skall det i 
genomförandeåtgärden fastställas 
standardformulär för rapporterna och vad 
som skall ingå i dem och medlemsstaterna 
skall utse de organ som skall ansvara för 
insamling och bearbetning av uppgifterna 
på nationell nivå och/eller 
gemenskapsnivå.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

I det administrativa samarbetet och 
informationsutbytet skall elektroniska 
kommunikationsmedel utnyttjas i största 
möjliga mån, varvid relevanta 
gemenskapsprogram kan ge stöd.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka myndigheter som är 
ansvariga för tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Här återinsätts den förstärkta informationsutbytesfunktionen i direktivet samt inrättandet av 
ett energieffektivitetsnätverk från Europaparlamentets ändringsförslag 55 och 76 (med vissa 
förbättringar hämtade från Europaparlamentets ändringsförslag 75 om samma ämne). Detta 
ändringsförslag genomför skäl 22 i rådets gemensamma ståndpunkt: ”Utbyte av information 
om miljöprestandan under livscykeln och om resultaten av designlösningarna bör 
underlättas. Insamling och spridning av den samlade kunskap som genereras genom 
tillverkarnas insatser på ekodesignområdet är en av de främsta vinsterna med detta direktiv”.
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Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 11, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall se till att små 
och medelstora företag har de resurser som 
krävs för ekodesign och anpassning. Stödet 
skall ges till exempel i form av 
produktdesignlösningar eller datastöd till 
lösningar som bygger på ny design, 
utbildning och expertkunskaper i ett 
lättillgängligt format.

Or. en

Motivering

Delar av ändringsförslag 55 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall utse oberoende 
anmälda expertorgan i enlighet med 
artikel 7 för en utomstående kontroll av 
bedömningen av överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a Medlemsstaterna skall utse oberoende 
anmälda expertorgan i enlighet med 
artikel 7 för en utomstående kontroll av 
bedömningen av överensstämmelse.

Or. en
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Motivering

Här återinsätts inrättandet av anmälda expertorgan, ett krav som ingått i 
Europaparlamentets ändringsförslag 55 och 76.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Kommissionen skall anta 
genomförandeåtgärder i enlighet med 
förfarandet i artikel 15.2.

1. Kommissionen skall anta 
genomförandeåtgärder i enlighet med 
förfarandet i artikel 15.2 samt i enlighet med 
gemenskapens miljöprioriteringar enligt 
exempelvis beslut 1600/2002/EG, 
direktiv 96/62/EG, direktiv 75/442/EEG, 
OSPAR-konventionen och annan relevant 
EU-miljölagstiftning och andra relevanta 
EU-strategier på miljöområdet samt i 
enlighet med målen i Kyotoprotokollet till 
Förenta Nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, i de fall då följande 
kriterier är uppfyllda:
a) Med tanke på urvalet av de 
energianvändande produkter som skall 
omfattas skall
i) den energianvändande produkten svara 
för en betydande försäljnings- och 
handelsvolym, varmed avses omkring 
200 000 enheter årligen inom 
gemenskapen,
ii) den energianvändande produkten ha en 
betydande miljöpåverkan,
iii) den energianvändande produkten ha en 
betydande potential för förbättrad 
miljöpåverkan, utan att det medför orimliga 
kostnader,
iv) den energianvändande produkten inte 
omfattas av annan relevant 
gemenskapslagstiftning eller självreglering, 
såsom att det finns en frivillig 
överenskommelse som kommer att bidra till 
att de politiska målen nås snabbare eller 
billigare än vid obligatoriska krav och som 
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respekterar berättigandekriterierna i bilaga 
VIIa.
b) Med tanke på åtgärdens innehåll skall
i) produktens hela livscykel beaktas,
ii) produktens prestanda, sett ur 
användarens synvinkel, inte påverkas 
märkbart,
iii) hälsan och säkerheten inte påverkas 
negativt,
iv) konsekvenserna för konsumenterna inte 
bli märkbart negativa, i synnerhet i fråga 
om produktens kostnader och livscykel,
v) de eventuella effekterna på små och 
medelstora företag eller särskilda 
produktgrupper som tillverkas av sådana 
företag tas i beaktande,
vi) i princip fastställandet av ett krav på 
ekodesign inte medföra att patentskyddad 
teknik måste användas av tillverkarna.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget klarläggs vad som menas med ”en betydande försäljnings- och 
handelsvolym” och uppställs vissa gränser för vilka befogenheter kommissionen får via 
kommittéförfarandet. Dessutom tas det hänsyn till tanken på hållbar utveckling, alltså att 
kostnader också skall tas i beaktande vid bedömningen av en produkts potential för att 
förbättra miljöpåverkan.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 12, PUNKT 2

2. En energianvändande produkt som skall 
omfattas av genomförandeåtgärder skall 
uppfylla samtliga nedanstående kriterier:

2. Kommissionen skall, i enlighet med 
rådets beslut 1999/468/EG, regelbundet 
underrätta Europaparlamentet om 
antagandet av genomförandeåtgärder.

a) Den energianvändande produkten skall 
ha en försäljnings- och handelsvolym inom 
gemenskapen på mer än 200 000 enheter 
under ett år enligt senast tillgängliga 
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uppgifter.
b) Den energianvändande produkten skall, 
med beaktande av de kvantiteter som släpps 
ut på marknaden och/eller tas i bruk, ha 
betydande miljöpåverkan inom 
gemenskapen, i enlighet med 
gemenskapens strategiska prioriteringar i 
beslut nr 1600/2002/EG.
c) Den energianvändande produkten skall 
ha en betydande potential för förbättring 
när det gäller miljöpåverkan utan att det 
medför orimliga kostnader. Vid 
fastställande av om detta kriterium är 
uppfyllt, skall följande parametrar 
tillämpas:
– Avsaknad av annan relevant 
gemenskapslagstiftning.
– Oförmåga hos marknadskrafterna att ta 
itu med problemet.
– Stor skillnad i miljöprestanda mellan 
energianvändande produkter på 
marknaden med likvärdig funktion.

Or. en

Motivering

Det är av stor vikt att Europaparlamentet vederbörligen underrättas om vilka 
genomförandeåtgärder kommissionen antar.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED C

c) Den energianvändande produkten skall ha 
en betydande potential för förbättring när det 
gäller miljöpåverkan utan att det medför 
orimliga kostnader. Vid fastställande av om 
detta kriterium är uppfyllt, skall följande 
parametrar tillämpas:

c) Den energianvändande produkten skall ha 
en betydande potential för förbättring när det 
gäller miljöpåverkan utan att det medför 
orimliga kostnader. Vid fastställande av om 
detta kriterium är uppfyllt, skall följande 
parametrar tillämpas:

– Avsaknad av annan relevant 
gemenskapslagstiftning.

– Avsaknad av annan relevant 
gemenskapslagstiftning.
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– Oförmåga hos marknadskrafterna att ta itu 
med problemet.

– Oförmåga hos marknadskrafterna att ta itu 
med problemet.

– En bedömning från kommissionens sida 
att det inte finns något frivilligt åtagande 
beträffande denna produkt som omfattar ett 
tillräckligt stort antal aktörer, representerar 
en lämplig geografisk täckning inom 
unionen och uppvisar tillfredsställande 
resultat.

– Stor skillnad i miljöprestanda mellan 
energianvändande produkter på marknaden 
med likvärdig funktion.

– Stor skillnad i miljöprestanda mellan 
energianvändande produkter på marknaden 
med likvärdig funktion.

Or. fr

Motivering

När kommissionen överväger en genomförandeåtgärd för en särskild produkttyp som 
omfattas av ett frivilligt åtagande bör den vara skyldig att bevisa att detta åtagande är 
otillräckligt:

Dynamiken i de frivilliga åtagandena får inte bromsas av grundlösa påståenden. Det 
ankommer således på kommissionen att bevisa att de frivilliga åtagandena är otillräckliga 
innan den överväger en genomförandeåtgärd.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 12, PUNKT 4

4. När kommissionen utarbetar ett utkast 
till genomförandeåtgärd skall den

4. I genomförandeåtgärderna skall ingå
den information som förtecknats i bilaga 
VII och den skall föregås av en analys av 
effekterna på miljö, konsumenter och 
tillverkare, inbegripet små och medelstora 
företag, i fråga om konkurrenskraft, 
innovation, marknadstillträde samt kostnader 
och nytta.

a) beakta den energianvändande 
produktens livscykel,
b) genomföra en analys av effekterna på 
miljö, konsumenter och tillverkare, 
inbegripet små och medelstora företag, i 
fråga om konkurrenskraft, innovation, 
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marknadstillträde samt kostnader och nytta,
c) beakta befintlig nationell 
miljölagstiftning som medlemsstaterna 
anser relevant,
d) hålla lämpliga samråd med berörda 
aktörer,
e) förbereda en motivering till utkastet till 
genomförandeåtgärd på grundval av den 
bedömning som avses i led b,
f) fastställa genomförandedatum, 
eventuella stegvisa åtgärder eller 
övergångsåtgärder eller övergångsperioder, 
med beaktande av i synnerhet eventuella 
konsekvenser för små och medelstora 
företag eller för särskilda produktgrupper 
som främst tillverkas av små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget ingår att kommissionen skall vara skyldig att genomföra en analys av 
effekterna av genomförandeåtgärderna, såsom det förutsätts i paketet om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 12, PUNKT 5

5. Genomförandeåtgärder skall uppfylla 
samtliga nedanstående kriterier:

5. Då kommissionen förbereder
genomförandeåtgärder skall den ta hänsyn 
till den samlade kunskap som finns för 
fastställandet av EU-omfattande märken.

a) Konsekvenserna för produktens sätt att 
fungera, sett ur användarens synvinkel, får 
inte bli märkbart negativa.
b) Hälsa, säkerhet och miljö får inte 
påverkas negativt.
c) Konsekvenserna för konsumenterna får 
inte bli märkbart negativa, i synnerhet i 
fråga om produktens prisnivå och 
livscykelkostnader.
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d) Konsekvenserna för tillverkarnas 
konkurrenskraft får inte bli märkbart 
negativa, inte heller på marknader utanför 
gemenskapen.
e) I princip får fastställandet av ett krav på 
ekodesign inte få till följd att tillverkarna 
måste använda patentskyddad teknik.
f) Åtgärderna får inte medföra en orimlig 
administrativ börda för tillverkaren.

Or. en

Motivering

Syftet är att garantera att den mest aktuella kunskap som finns tillgänglig kommer till bruk 
när genomförandeåtgärderna förbereds.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 12, PUNKT 6

6. Genomförandeåtgärderna skall 
innehålla krav på ekodesign i enlighet med 
bilaga I och/eller bilaga II.

6. Kraven skall utformas så, att 
marknadstillsynsmyndigheterna säkert kan 
bedöma om en energianvändande produkt 
stämmer överens med kraven i en 
genomförandeåtgärd. I 
genomförandeåtgärden skall specificeras 
huruvida kontrollförfarandet kan utföras 
antingen direkt på den energianvändande 
produkten eller med stöd av den tekniska 
dokumentationen.

Specifika krav på ekodesign skall införas 
för bestämda miljöaspekter som har 
betydande påverkan på miljön.
I genomförandeåtgärderna får det också 
föreskrivas att det inte är nödvändigt med 
några krav på ekodesign när det gäller de i 
bilaga I del 1 angivna specifika 
parametrarna för ekodesign.

Or. en
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Motivering

Syftet är att marknadstillsynsmyndigheterna bättre skall kunna övervaka att den 
energianvändande produkten verkligen uppfyller de krav som ställts i 
genomförandeåtgärderna.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 12, PUNKT 6

6. Genomförandeåtgärderna skall innehålla 
krav på ekodesign i enlighet med bilaga I 
och/eller bilaga II.

6. Genomförandeåtgärderna skall innehålla 
krav på ekodesign i enlighet med bilaga I 
och/eller bilaga II.

De krav som fastställts i 
genomförandeåtgärderna måste kunna 
mätas på själva den energianvändande 
produkten.
För energianvändande produkter i den 
bemärkelse som avses i artikel 12.2 med 
största miljöpåverkan under produktens 
användning skall kraven i enlighet med 
bilagorna I och II inrikta sig uteslutande 
på minskad energianvändning och andra 
framträdande aspekter under produktens 
användning.

Specifika krav på ekodesign skall införas för 
bestämda miljöaspekter som har betydande 
påverkan på miljön.

Specifika krav på ekodesign skall införas för 
bestämda miljöaspekter som har betydande 
påverkan på miljön.

I genomförandeåtgärderna får det också 
föreskrivas att det inte är nödvändigt med 
några krav på ekodesign när det gäller de i 
bilaga I del 1 angivna specifika parametrarna 
för ekodesign.

I genomförandeåtgärderna får det också 
föreskrivas att det inte är nödvändigt med 
några krav på ekodesign när det gäller de i 
bilaga I del 1 angivna specifika parametrarna 
för ekodesign.

Or. en

Motivering

De krav som fastställts i genomförandeåtgärderna måste kunna mätas direkt på själva den 
energianvändande produkten. Det skulle bli till skada för rättssäkerheten om kraven 
fastställdes för något annat område än just produkten. Detta skulle i slutänden snedvrida 
marknaden och då blev det omöjligt att garantera en ordentlig marknadsövervakning.
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Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 12, PUNKT 6

6. Genomförandeåtgärderna skall innehålla 
krav på ekodesign i enlighet med bilaga I 
och/eller bilaga II.

6. Genomförandeåtgärderna skall innehålla 
krav på ekodesign i enlighet med bilaga I 
och/eller bilaga II och inrikta sig 
uteslutande på de framträdande 
miljöaspekter som kan mätas på produkten 
själv.

Specifika krav på ekodesign skall införas för 
bestämda miljöaspekter som har betydande 
påverkan på miljön.

Specifika krav på ekodesign skall införas för 
bestämda miljöaspekter som har betydande 
påverkan på miljön.

I genomförandeåtgärderna får det också 
föreskrivas att det inte är nödvändigt med 
några krav på ekodesign när det gäller de i 
bilaga I del 1 angivna specifika parametrarna 
för ekodesign.

I genomförandeåtgärderna får det också 
föreskrivas att det inte är nödvändigt med 
några krav på ekodesign när det gäller de i 
bilaga I del 1 angivna specifika parametrarna 
för ekodesign.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 67 från första behandlingen. Rådet ändrade texten i bilaga II och 
därför behövs det anpassningar.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 12, PUNKT 7

7. Kraven skall vara så formulerade att det 
garanteras att 
marknadsövervakningsmyndigheterna kan 
kontrollera de energianvändande 
produkternas överensstämmelse med kraven 
i genomförandeåtgärden. I 
genomförandeåtgärden skall specificeras 
huruvida kontrollförfarandet kan utföras 
antingen direkt på den energianvändande 
produkten eller med stöd av den tekniska 
dokumentationen. 

7. Kraven skall vara så formulerade att det 
garanteras att 
marknadsövervakningsmyndigheterna kan 
kontrollera de energianvändande 
produkternas överensstämmelse med kraven 
i genomförandeåtgärden. I 
genomförandeåtgärden skall specificeras 
huruvida kontrollförfarandet skall utföras 
antingen direkt på den energianvändande 
produkten eller undantagsvis med stöd av 
den tekniska dokumentationen. 

Or. en
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Motivering

För att en effektiv marknadsövervakning skall kunna garanteras bör 
marknadsövervakningsmyndigheterna i allmänhet kunna utföra kontrollförfarandet direkt på 
den energianvändande produkten. Det är endast i undantagsfall som marknadsövervakningen 
bör förlita sig uteslutande på teknisk dokumentation. Detta bör göras för att minska risken för 
snålskjutsåkare som på marknaden släpper ut produkter som åtföljs av en fingerad teknisk 
dokumentation och inte följer kraven i gällande lagstiftning.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 12, PUNKT 8

8. Genomförandeåtgärderna skall omfatta 
punkterna i förteckningen i bilaga VII.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet i denna punkt finns redan, i och med antagandet av de ändringsförslag som ingivits 
med avseende på artikel 12.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Under en övergångsperiod, medan den 
första arbetsplanen enligt punkt 1 
utarbetas, får kommissionen dock i enlighet 
med förfarandet i artikel 15.2, kriterierna 
i artikel 12 och efter att ha hört 
samrådsforumet anta genomförandeåtgärder 
och därvid börja med de produkter som 
i enlighet med 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
har fastställts erbjuda stora möjligheter till 
en kostnadseffektiv minskning av utsläppen 
av växthusgaser.

2. Inom tolv månader efter att 
ramdirektivet antagits skall kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 15.2 och 
efter att ha hört samrådsforumet anta 
genomförandeåtgärder åtminstone för de 
produkter som i enlighet med 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
har fastställts erbjuda stora möjligheter till 
en kostnadseffektiv minskning av utsläppen 
av växthusgaser, till exempel utrustning för 
uppvärmning av byggnader och vatten, 
elektriska motorsystem, belysning i 
hushålls- och tjänstesektorn, 
hushållsapparater, kontorsutrustning i 
hushålls- och tjänstesektorn, 
konsumentelektronik samt värme-,
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ventilations- och klimatanläggningar.

Inom tolv månader från och med 
antagandet av detta direktiv skall 
kommissionen lägga fram en separat 
genomförandeåtgärd för att minska 
samtliga produkters stand by-förluster. När 
det gäller IT-produkter skall förbrukning i 
avstängt läge som generell regel minskas så 
mycket som är tekniskt möjligt.
Om kommissionen har berättigade skäl att 
inte lägga fram något förslag inom 
ovannämnda områden, till exempel att det 
finns en frivillig överenskommelse som 
kommer att bidra till att de politiska målen 
nås snabbare eller billigare än vid 
obligatoriska krav, skall den avge en 
formell motivering till sitt beslut till rådet 
och Europaparlamentet.
Kommissionen skall efter samråd med den 
nämnd för ekodesign som avses i artikel 14 
och med beaktande av den sammanlagda 
miljöpåverkan upprätta en 
verksamhetsplan för de följande tre åren, 
med en vägledande förteckning över de 
produktgrupper som skall prioriteras vid 
antagandet av genomförandeåtgärder. 
Verksamhetsplanen skall läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen skall regelbundet uppdatera 
förteckningen i samråd med den kommitté 
som avses i artikel 21.
Kommissionen skall vart femte år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om de resultat som uppnåtts där 
genomförandeåtgärder införts och där 
frivilliga avtal inom industrin ingåtts.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 59 från första behandlingen. Likadant som ändringsförslag 16 från 
föredraganden. Ändringsförslag 59 var emellertid klarare och mera ambitiöst. Genom att 
anta ramen ger Europaparlamentet kommissionen ett stort ansvar. Innan kommissionen får 
en sådan ”blankofullmakt” bör vi emellertid få garantier för hur kommissionen använder 
denna ram. 
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Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Under en övergångsperiod, medan den 
första arbetsplanen enligt punkt 1 utarbetas, 
får kommissionen dock i enlighet med 
förfarandet i artikel 15.2, kriterierna 
i artikel 12 och efter att ha hört 
samrådsforumet anta genomförandeåtgärder 
och därvid börja med de produkter som 
i enlighet med 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
har fastställts erbjuda stora möjligheter till 
en kostnadseffektiv minskning av utsläppen 
av växthusgaser.

2. Under en övergångsperiod, medan den 
första arbetsplanen enligt punkt 1 utarbetas, 
får kommissionen dock i enlighet med 
förfarandet i artikel 15.2, kriterierna 
i artikel 12 och efter att ha hört 
samrådsforumet anta genomförandeåtgärder 
och därvid börja med de produkter som 
i enlighet med 
Europeiska klimatförändringsprogrammet 
har fastställts erbjuda stora möjligheter till 
en kostnadseffektiv minskning av utsläppen 
av växthusgaser.

Inom tolv månader från och med 
antagandet av detta direktiv skall 
kommissionen  lägga fram en separat 
genomförandeåtgärd för att minska 
samtliga produkters stand by-förluster. När 
det gäller IT-produkter skall förbrukning i 
avstängt läge som generell regel minskas så 
mycket som är tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändringsförslag 59. 

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 13A (ny)

Artikel 13a
Undantag

Vid hanteringen av lokala miljöproblem 
skall detta direktiv inte hindra 
medlemsstaterna att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa strängare 
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regler för energianvändande produkters 
ekodesign för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön och folkhälsan samt trygg 
energiförsörjning. Direktiv 98/34/EG skall 
gälla för alla sådana nationella åtgärder.

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaterna tillåts anpassa en EU-standard till sina nationella 
särdrag (t. ex. klimatskillnader, skillnader i de faktiska förhållandena och prioriteringarna på 
miljöplanet i regionerna) för att uppnå en hög skyddsnivå för miljön och folkhälsan, såsom 
det föreskrivs i artikel 95.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 13A (ny)

Artikel 13a
Undantag

Vid hanteringen av lokala miljöproblem 
skall detta direktiv inte hindra 
medlemsstaterna att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa strängare 
regler för energianvändande produkters 
ekodesign för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön och folkhälsan samt trygg 
energiförsörjning. Direktiv 98/34/EG skall 
gälla för alla sådana nationella åtgärder.

Or. en

Motivering

Grundar sig på Europaparlamentets ändringsförslag 61 och skäl 20 i den gemensamma 
ståndpunkten. Texten återspeglar att medlemsstaterna behöver kunna ”gå längre”, när det 
finns lämpliga skäl för detta i den offentliga politiken, såsom regionala särdrag i fråga om 
miljön (t.ex. strömavbrott, vattenbrist, svåra problem med luftkvaliteten) eller skyldigheter i 
fråga om minskning av utsläpp (delad börda för minskade utsläpp av växthusgaser). Förenta 
staterna har också en sådan ram för energieffektivitetskrav, så att de enskilda delstaterna kan 
fastställa mera ambitiösa krav, när det finns lämpliga skäl för detta i den offentliga politiken. 
Det är inte ovanligt att direktiv av typ artikel 95 innehåller sådana villkor att den föreskrivna 
harmoniseringen är endast en minimiharmonisering. 
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 13A (ny)

Artikel 13a
Undantag

Vid hanteringen av lokala miljöproblem 
skall detta direktiv inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget och försiktighetsprincipen 
behålla eller införa strängare regler för 
tillverkning, import, försäljning och 
användning av energianvändande 
produkter när de anser att det är 
nödvändigt för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön och folkhälsan samt trygg 
energiförsörjning.

Or. en

Motivering

Ett förslag utgående från artikel 95 riskerar att begränsa nationella miljö- eller energikrav 
med vilka man önskar gå längre än EU:s krav. Detta gäller i synnerhet för farliga ämnen, 
samt för frågor av relevans på det regionala planet, såsom vatteneffektivitet, mål i fråga om 
materialåtervinning av avfall eller kvoter för minskning av växthusgaser, utgående från 
Kyoto-åtagandena eller direktivet om nationella utsläppstak. Dessutom är det allmänt känt att 
nationella initiativ sporrar EU till ytterligare åtgärder och en så pass viktig drivfjäder bör 
inte motverkas. På det här sättet ser vi till att Europaparlamentet ”gör grovjobbet”, alltså 
fastställer minimikrav och begränsar utsläppandet på marknaden av de sämsta produkterna, 
men dock inte kringskär medlemsstaternas frihet att kräva bättre produkter och på det viset 
stimulera ytterligare innovation.

Sådana mekanismer har redan införts på andra områden, t. ex. artikel 13.2 i 
direktiv 2001/37/EG (tobaksprodukter – EGT L 194, 18.7.2001, s. 26) och vid den nyligen 
företagna översynen av direktivet om rengöringsmedel.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 13A (ny)

Artikel 13a
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Självreglering
Nämnden för ekodesign skall till fullo 
granska alla befintliga frivilliga 
överenskommelser och andra föreslagna 
åtgärder för självreglering, varvid den skall 
anlita analytiska studier för att avgöra hur 
lämpade de är för uppnåendet av de 
önskade resultaten – inbegripet deras 
ambitionsnivå och mål samt planerade 
förfaranden för rapportering och översyn, 
utöver de minimikriterier för att få komma 
ifråga som anges i bilaga VIIa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 60 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 14

Kommissionen skall se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, 
importörer, miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter skall 
sammanträda i ett samrådsforum. 
Arbetsordningen för forumet skall fastställas 
av kommissionen.

Kommissionen skall se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, 
importörer, miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter skall 
sammanträda i ett samrådsforum. Forumet 
skall framför allt bidra till fastställande och 
översyn av genomförandeåtgärder samt till 
bedömning av självregleringsåtgärder. 
Arbetsordningen för forumet skall fastställas 
av kommissionen och innefatta föreskrifter 
om anslag för att bekosta deltagandet från 
berörda grupper inom det civila samhället.

Or. en
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Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 14

Kommissionen skall se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, 
importörer, miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter skall 
sammanträda i ett samrådsforum. 
Arbetsordningen för forumet skall fastställas 
av kommissionen.

Kommissionen skall se till att den vid 
genomförandet av sina uppgifter, när det 
gäller varje genomförandeåtgärd, 
eftersträvar ett väl avvägt deltagande av 
företrädare för medlemsstaterna och alla 
produktens/produktgruppens relevanta 
intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, hantverksföretag, 
fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, 
importörer, miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer. Dessa parter skall 
sammanträda i ett samrådsforum. Forumet 
skall framför allt bidra till fastställande och 
översyn av genomförandeåtgärder samt till 
bedömning av självregleringsåtgärder.
Arbetsordningen för forumet skall fastställas 
av kommissionen och innefatta föreskrifter 
om anslag för att bekosta deltagandet från 
berörda grupper inom det civila samhället.

Or. en

Motivering

Grundar sig på ändringsförslag 63.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 19

Kommissionen skall senast den ... se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, efter 
det att den har hört det samrådsforum som 
avses i artikel 14, samt när så är lämpligt 
förelägga Europaparlamentet och rådet 

Kommissionen skall senast den ... se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, framför allt med 
avseende på användningen av den nya 
metoden (New Approach), den 
demokratiska balansen och insynen i 
kommittéförfarandet samt effektiviteten i
mekanismer för bedömning av 
överensstämmelse och 
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förslag om ändring av direktivet. marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, efter 
det att den har hört det samrådsforum som 
avses i artikel 14, samt när så är lämpligt 
förelägga Europaparlamentet och rådet 
förslag om ändring av direktivet, med 
hänsyn tagen till framtida konstitutionella 
föreskrifter om delegering av utfärdandet 
av bestämmelser.

Or. en

Motivering

Anlitandet av kommittéförfarandet för att fastställa genomförandeåtgärder och av privata 
standardiseringsorgan för att fastställa standarder (New Approach) förutsätter ett förfarande 
för översyn, för att man skall få garantier för att delegeringen av utfärdandet av 
miljöbestämmelser sker under betryggande tillsyn och kontroll. Andra aktuella frågor för 
översynerna är vilken ambitionsnivå som de resulterande genomförandeåtgärderna och 
eventuella självregleringsalternativ uppvisar ur miljösynvinkel samt effektiviteten i 
förfarandena för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 19

Kommissionen skall senast den ... se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, efter 
det att den har hört det samrådsforum som 
avses i artikel 14, samt när så är lämpligt 
förelägga Europaparlamentet och rådet 
förslag om ändring av direktivet.

Kommissionen skall senast den ... se över 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
liksom möjligheterna att inom räckvidden 
för detta direktiv utveckla åtgärder som 
främjar ”servicedesign” (funktions- och 
systemtänkande), jämfört med 
”produktdesign”, särskilt för att främja 
minskad materialanvändning och ökad 
resurseffektivitet. För detta ändamål skall 
kommissionen senast sex månader före 
översynen av direktivet framlägga en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
efter det att den har hört det samrådsforum 
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som avses i artikel 14, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

Or. en

Motivering

Relaterat till Anders Wijkmans ändringsförslag 3. Begreppet servicedesign är lovande ur 
synvinkel av energi- och resurseffektivitet. Hittills har det dock inte fått inta någon 
framträdande position vid arbetet med ekodesign och därför bör det uppmärksammas vid 
översynen.

Ändringsförslag från Peter Liese, Holger Krahmer och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 109
BILAGA I, DEL 3

Krav på tillverkaren utgår

1. Tillverkare av en energianvändande 
produkt skall vara skyldiga att göra en 
bedömning av den energianvändande 
produktmodellen under hela dess livscykel, 
med inriktning på de miljöaspekter som i 
genomförandeåtgärden fastställs som 
sådana aspekter som kan ändras väsentligt 
genom produktdesignen och baserat på 
realistiska antaganden om normala 
förhållanden och syftet med användningen.
På grundval av denna bedömning skall 
tillverkarna sedan fastställa dess ekologiska 
profil. Den skall baseras på de egenskaper 
hos produkten som är relevanta ur 
miljösynpunkt och resursanvändning och
utsläpp/restprodukter under hela 
produktens livscykel uttryckt i fysiska, 
mätbara kvantiteter.
2. Tillverkaren skall använda bedömningen 
för att utvärdera alternativa 
designlösningar och produktens uppnådda 
miljöprestanda i förhållande till 
riktmärken.
Riktmärken skall fastställas av 
kommissionen i genomförandeåtgärden på 
grundval av den information som samlats 
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in när åtgärden utarbetades. 
Vid valet av en särskild designlösning skall 
en lämplig balans uppnås mellan de olika 
miljöaspekterna och mellan miljöaspekter 
och andra relevanta faktorer, t.ex. hälsa 
och säkerhet, tekniska funktionskrav, krav 
på kvalitet och prestanda samt ekonomiska 
aspekter, även tillverkningskostnader och 
säljbarhet, samtidigt som all tillämplig 
lagstiftning skall följas.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet lät denna del av bilagan utgå vid första behandlingen (ändringsförslag 
66). Kravet på livscykelanalys är orimligt betungande för de små och medelstora företagen. 
Det är svårt att kontrollera hur man i tredjeland följer detta krav. I stället för obligatoriska 
krav för alla företag bör det ges incitament till sådana företag som gör livscykelanalyser.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 110
BILAGA II, PUNKT 1

1. Vid en teknisk, miljömässig och 
ekonomisk analys skall en rad representativa 
modeller av den energianvändande 
produkten på marknaden väljas ut och 
tekniska möjligheter för att förbättra 
produktens miljöprestanda identifieras, 
samtidigt som dessa alternativs ekonomiska 
bärkraft skall beaktas och märkbara 
försämringar för konsumenterna undvikas 
när det gäller prestanda eller användbarhet.

1. Vid en teknisk, miljömässig och 
ekonomisk analys skall en rad representativa 
modeller av den energianvändande 
produkten på marknaden väljas ut och 
tekniska möjligheter för att förbättra 
produktens miljöprestanda identifieras, 
samtidigt som dessa alternativs ekonomiska 
bärkraft skall beaktas och märkbara 
försämringar för konsumenterna undvikas 
när det gäller prestanda eller användbarhet.

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik 
på marknaden.

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik 
på marknaden.

Internationella riktmärken skall användas 
vid analysen (framför allt vid analysen av 
livscykelkostnaderna för energi) samt vid 
uppställandet av krav. De skall garantera 
att de gränsvärden för effektivitet som 
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åläggs på gemenskapsnivå är minst lika 
ambitiösa som de gränsvärden som finns 
internationellt och på andra marknader. 
Internationella riktmärken skall också 
garantera att de uppgifter som används vid 
analysen är vetenskapligt väl underbyggda 
och tar hänsyn till befintliga 
internationella studier om effektiviteten hos 
och kostnaderna för den mest effektiva 
tekniken.

På grundval av denna analys och med 
beaktande av den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten samt 
förbättringspotentialen, vidtas konkreta 
åtgärder i syfte att minska produktens 
miljöpåverkan.

På grundval av denna analys och med 
beaktande av den tekniska och ekonomiska
genomförbarheten samt 
förbättringspotentialen, vidtas konkreta 
åtgärder i syfte att minimera produktens 
miljöpåverkan.

När det gäller de representativa modellernas 
energianvändning i drift skall nivån för 
energieffektivitet eller energianvändning
fastställas i syfte att uppnå minsta möjliga 
kostnad för slutanvändarna under 
produktens hela livscykel och hänsyn skall 
tas till konsekvenserna för andra 
miljöaspekter. Vid analysen av 
livscykelkostnaderna används en realränta 
baserad på uppgifter från Europeiska 
centralbanken och en realistisk livstid för 
den energianvändande produkten. Den är 
baserad på summan av ändringarna i 
inköpsprisen (som följer av ändringar i 
industrikostnaderna) och i driftsutgifterna, 
som följer av de olika möjligheterna till 
tekniska förbättringar, som diskonteras 
under de representativa energianvändande 
produkternas livstid. Driftsutgifterna täcker i 
första hand energianvändning och ytterligare 
utgifter för andra resurser (t.ex. vatten eller 
rengöringsmedel).

När det gäller de representativa modellernas 
energianvändning i drift skall särskilda krav 
på ekodesign fastställas för slutanvändarna 
under produktens hela livscykel, antingen 
på en nivå som motsvarar den produkt som 
har bästa prestandan på marknaden eller 
på nivån av de lägsta livscykelkostnaderna, 
och hänsyn skall tas till konsekvenserna för 
andra miljöaspekter. Vid analysen av 
livscykelkostnaderna används en realränta 
baserad på uppgifter från Europeiska 
centralbanken och en realistisk livstid för 
den energianvändande produkten. Den är 
baserad på summan av ändringarna i 
inköpsprisen (som följer av ändringar i 
industrikostnaderna) och i driftsutgifterna, 
som följer av de olika möjligheterna till 
tekniska förbättringar, som diskonteras 
under de representativa energianvändande 
produkternas livstid. Driftsutgifterna täcker i 
första hand energianvändning och ytterligare 
utgifter för andra resurser (t.ex. vatten eller 
rengöringsmedel).

Det skall genomföras en känslighetsanalys 
som omfattar de relevanta faktorerna (t.ex. 
priset på energi och andra resurser, 
kostnaden för råvaror eller 
produktionskostnader, diskonton) och i 
förekommande fall även de externa 
miljökostnaderna, i syfte att kontrollera om 
det skett väsentliga ändringar och om de 

Det skall genomföras en känslighetsanalys 
som omfattar de relevanta faktorerna (t.ex. 
priset på energi och andra resurser, 
kostnaden för råvaror eller 
produktionskostnader, diskonton) och i 
förekommande fall även de externa 
miljökostnaderna, i syfte att kontrollera om 
det skett väsentliga ändringar och om de 
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övergripande slutsatserna håller. Kraven 
skall anpassas i överensstämmelse med 
detta.

övergripande slutsatserna håller. Kraven 
skall anpassas i överensstämmelse med 
detta.

En liknande metod kan tillämpas på andra 
resurser, t.ex. vatten.

En liknande metod kan tillämpas på andra 
resurser, t.ex. vatten.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 67 från första behandlingen. Rådet ändrade texten i bilaga II och 
därför behövs det anpassningar.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 111
BILAGA II, PUNKT 1

1. Vid en teknisk, miljömässig och 
ekonomisk analys skall en rad representativa 
modeller av den energianvändande 
produkten på marknaden väljas ut och 
tekniska möjligheter för att förbättra 
produktens miljöprestanda identifieras, 
samtidigt som dessa alternativs ekonomiska 
bärkraft skall beaktas och märkbara 
försämringar för konsumenterna undvikas 
när det gäller prestanda eller användbarhet.

1. Vid en teknisk, miljömässig och 
ekonomisk analys skall en rad representativa 
modeller av den energianvändande 
produkten på marknaden väljas ut och 
tekniska möjligheter för att förbättra 
produktens miljöprestanda identifieras, 
samtidigt som dessa alternativs ekonomiska 
bärkraft skall beaktas och märkbara 
försämringar för konsumenterna undvikas 
när det gäller prestanda eller användbarhet.

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik 
på marknaden.

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik 
på marknaden.

Internationella riktmärken skall användas 
vid analysen (framför allt vid analysen av 
livscykelkostnaderna för energi) samt vid 
uppställandet av krav. De skall garantera 
att de gränsvärden för effektivitet som 
åläggs på gemenskapsnivå är minst lika 
ambitiösa som de gränsvärden som finns 
internationellt och på andra marknader. 
Internationella riktmärken skall också 
garantera att de uppgifter som används vid 
analysen är vetenskapligt väl underbyggda 
och tar hänsyn till befintliga 
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internationella studier om effektiviteten hos 
och kostnaderna för den mest effektiva 
tekniken.

På grundval av denna analys och med 
beaktande av den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten samt 
förbättringspotentialen, vidtas konkreta 
åtgärder i syfte att minska produktens 
miljöpåverkan.

På grundval av denna analys och med 
beaktande av den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten samt 
förbättringspotentialen, vidtas konkreta 
åtgärder i syfte att minimera produktens 
miljöpåverkan.

När det gäller de representativa modellernas 
energianvändning i drift skall nivån för 
energieffektivitet eller energianvändning
fastställas i syfte att uppnå minsta möjliga 
kostnad för slutanvändarna under 
produktens hela livscykel och hänsyn skall 
tas till konsekvenserna för andra 
miljöaspekter. Vid analysen av 
livscykelkostnaderna används en realränta 
baserad på uppgifter från 
Europeiska centralbanken och en realistisk 
livstid för den energianvändande produkten. 
Den är baserad på summan av ändringarna i 
inköpsprisen (som följer av ändringar i 
industrikostnaderna) och i driftsutgifterna, 
som följer av de olika möjligheterna till 
tekniska förbättringar, som diskonteras 
under de representativa energianvändande 
produkternas livstid. Driftsutgifterna täcker i 
första hand energianvändning och ytterligare 
utgifter för andra resurser (t.ex. vatten eller 
rengöringsmedel).

När det gäller de representativa modellernas 
energianvändning i drift skall särskilda krav 
på ekodesign fastställas för slutanvändarna 
under produktens hela livscykel, antingen 
på en nivå som motsvarar den produkt som 
har bästa prestandan på marknaden eller 
på nivån av de lägsta livscykelkostnaderna, 
och hänsyn skall tas till konsekvenserna för 
andra miljöaspekter. Vid analysen av 
livscykelkostnaderna används en realränta 
baserad på uppgifter från 
Europeiska centralbanken och en realistisk 
livstid för den energianvändande produkten. 
Den är baserad på summan av ändringarna i 
inköpsprisen (som följer av ändringar i 
industrikostnaderna) och i driftsutgifterna, 
som följer av de olika möjligheterna till 
tekniska förbättringar, som diskonteras 
under de representativa energianvändande 
produkternas livstid. Driftsutgifterna täcker i 
första hand energianvändning och ytterligare 
utgifter för andra resurser (t.ex. vatten eller 
rengöringsmedel).

Vid fastställandet av 
minimieffektivitetsnormerna skall man 
även beakta ett värde för koldioxidutsläpp 
som undviks. Värdet för de 
koldioxidutsläpp som undviks skall 
fastställas av kommissionen och 
regelbundet uppdateras. De externa 
kostnaderna för koldioxidutsläppen får 
ingå i basmodellsberäkningarna.
När det gäller andra aspekter som väljs för 
en genomförandeåtgärd än 
energianvändning i drift skall den 
oberoende expertgruppen, i samarbete med 
tillverkarna som tillhandahåller uppgifter, 
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fastställa riktmärken för produkten. 
Särskilda krav på ekodesign skall 
fastställas antingen på nivån av bästa 
tillgängliga teknik eller på nivån av lägsta 
livscykelkostnader, med hänsyn tagen till 
inverkan på övriga miljöaspekter.

Det skall genomföras en känslighetsanalys 
som omfattar de relevanta faktorerna (t.ex. 
priset på energi och andra resurser, 
kostnaden för råvaror eller 
produktionskostnader, diskonton) och i 
förekommande fall även de externa 
miljökostnaderna, i syfte att kontrollera om 
det skett väsentliga ändringar och om de 
övergripande slutsatserna håller. Kraven 
skall anpassas i överensstämmelse med 
detta.

Det skall genomföras en känslighetsanalys 
som omfattar de relevanta faktorerna (t.ex. 
priset på energi och andra resurser, 
kostnaden för råvaror eller 
produktionskostnader, diskonton) och i 
förekommande fall även de externa 
miljökostnaderna, i syfte att kontrollera om 
det skett väsentliga ändringar och om de 
övergripande slutsatserna håller. Kraven 
skall anpassas i överensstämmelse med 
detta.

En liknande metod kan tillämpas på andra 
resurser, t.ex. 

En liknande metod kan tillämpas på andra 
resurser, t.ex. 

Or. en

Motivering

Utgående från Europaparlamentets ändringsförslag 67. Här återinförs en klar ambitionsnivå 
för både krav på energianvändning i drift och krav i fråga om användning av annat än energi 
vid drift (”minimera” i stället för ordet ”minska”) och bruket av bästa praxis eller bästa 
prestanda på marknaden eller riktmärken för bästa tillgängliga teknik, varvid den riktiga 
formuleringen för lägsta livscykelkostnader återinförs samt internalisering av de externa 
kostnaderna för utsläpp av koldioxid som undvikits.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 112
BILAGA II, PUNKT 1, LED 2

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik 
på marknaden.

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
analysen skall också, för de miljöaspekter 
som beaktas, identifiera produkterna med 
bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik
på marknaden, utan att dessa medför 
orimliga kostnader.

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att ta med denna hänvisning för att beakta att EU-producenterna måste 
kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 113
BILAGA IV, PUNKT 1

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
genom vilket tillverkaren eller dennes 
representant, som uppfyller de förpliktelser 
som fastställs i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med relevanta krav i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Försäkran om överensstämmelse kan 
omfatta en eller flera produkter och skall 
finnas tillgänglig hos tillverkaren.

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
genom vilket tillverkaren eller dennes 
representant, som uppfyller de förpliktelser 
som fastställs i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
energianvändande produkten 
överensstämmer med relevanta krav i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Försäkran om överensstämmelse kan 
omfatta en eller flera produkter och skall 
göras tillgänglig för tillverkaren inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att marknadsövervakningsmyndigheterna effektivt skall kunna övervaka marknaden 
måste de kunna undersöka den tekniska dokumentationen hos en energianvändande produkt, 
om detta krävs för en bedömning av dess överensstämmelse. Såsom en garanti för att sådan 
dokumentation skall vara lättillgänglig när marknadsövervakningsmyndigheterna vill ha tag 
på den bör dokumentationen inom gemenskapen finnas hos tillverkare. Detta innebär att 
tillverkaren (enligt definitionen i direktivet) skall förfoga över den när en produkt släpps ut på 
marknaden. På det sättet avskräcks snålskjutsåkare.

Ändringsförslag från Peter Liese och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 114
BILAGA VI, PUNKT 1

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
genom vilket tillverkaren eller dennes 
representant, som uppfyller de förpliktelser 
som fastställs i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
genom vilket tillverkaren eller dennes 
representant, som uppfyller de förpliktelser 
som fastställs i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
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energianvändande produkten 
överensstämmer med relevanta krav i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Försäkran om överensstämmelse kan 
omfatta en eller flera produkter och skall 
finnas tillgänglig hos tillverkaren.

energianvändande produkten 
överensstämmer med relevanta krav i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Försäkran om överensstämmelse kan 
omfatta en eller flera produkter och skall 
finnas tillgänglig hos tillverkaren inom 
gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 115
BILAGA VI, PUNKT 3

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
kommer att tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
antingen kommer att tillverkas eller redan 
tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att göra klart att tillverkaren är ansvarig för att en 
energianvändande produkt tillverkas i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Eftersom 
återförsäljningsföretag har till uppgift att köpa färdiga produkter och sälja dem på 
lämpligaste marknad, bör det klart framgå av texten att de skall se till att de produkter de 
köper har tillverkats i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Om det en gång är meningen 
att en produkt skall släppas ut på marknaden i EU, då måste det garanteras att produkten i 
fråga designas och tillverkas i enlighet med gällande lagstiftningskrav i Europa.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 116
BILAGA VI, PUNKT 3

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
kommer att tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
antingen kommer att tillverkas eller redan 
tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
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åtgärden. och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att göra klart att tillverkaren är ansvarig för att en 
energianvändande produkt tillverkas i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Eftersom 
återförsäljningsföretag har till uppgift att köpa färdiga produkter och sälja dem på 
lämpligaste marknad, bör det klart framgå av texten att de skall se till att de produkter de 
köper har tillverkats i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Om det en gång är meningen 
att en produkt skall släppas ut på marknaden i EU, då måste det garanteras att produkten i 
fråga designas och tillverkas i enlighet med gällande lagstiftningskrav i Europa.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 117
BILAGA VI, PUNKT 3

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
kommer att tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 118
BILAGA VI, PUNKT 3

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
kommer att tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

3. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
tillverkas i enlighet med de 
designspecifikationer som avses i punkt 2 
och i enlighet med kraven i den tillämpliga 
åtgärden.

Or. en
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Motivering

Tillverkaren bör se till att en energianvändande produkt tillverkas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen, medan återförsäljningsföretag, som köper färdiga produkter och 
säljer dem på lämpligaste marknad, bör se till att de produkter de köper har tillverkats i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. För att en produkt skall få släppas ut på marknaden 
inom EU måste det finnas garantier för att den designas och tillverkas i enlighet med 
gällande lagstiftningskrav i Europa.

Ändringsförslag från Peter Liese och Holger Krahmer

Ändringsförslag 119
BILAGA V

Ledningssystem för bedömning av 
överensstämmelse

utgår

(se artikel 7)
1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
genom vilket den tillverkare som uppfyller 
förpliktelserna i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
energianvändande produkten uppfyller 
kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. Försäkran om 
överensstämmelse kan omfatta en eller 
flera produkter och skall bevaras av 
tillverkaren.
2. Ett ledningssystem kan användas för 
bedömning av överensstämmelse av den 
energianvändande produkten förutsatt att 
tillverkaren inför de miljörelaterade delar 
av ledningssystemet som avses i punkt 3 i 
denna bilaga.
3. Miljödelar i ledningssystemet
I denna punkt anges de delar i ett 
ledningssystem och de förfaranden genom 
vilka tillverkaren kan påvisa att den 
energianvändande produkten uppfyller 
kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.
3.1 Policy beträffande produktens 
miljöprestanda
Tillverkaren skall kunna påvisa 
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överensstämmelse med kraven i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 
Tillverkaren skall också kunna 
tillhandahålla ramar för att fastställa och 
revidera målsättningar och indikatorer för 
produktens miljöprestanda, för att förbättra 
produktens övergripande miljöprestanda.
Alla de åtgärder som antagits av 
tillverkaren för att förbättra produktens 
övergripande miljöprestanda och fastställa 
produktens ekologiska profil, genom 
design och tillverkning, om det krävs enligt 
genomförandeåtgärden, skall 
dokumenteras systematiskt och grundligt i 
form av skriftliga förfaranden och 
instruktioner.
Dessa förfaranden och instruktioner skall 
särskilt omfatta en adekvat beskrivning av

− förteckningen över dokument som skall 
upprättas för att påvisa den 
energianvändande produktens 
överensstämmelse, och som – om det är 
relevant – skall göras tillgängliga,

− målsättningarna och indikatorerna för 
produktens miljöprestanda samt 
organisationsstruktur, ansvarsområden och 
ledningens befogenheter ävensom 
resursfördelningen när det gäller 
genomförande och uppdatering,

− de kontroller och tester som skall utföras 
efter tillverkningen för att kontrollera 
produktens prestanda i förhållande till 
indikatorerna för miljöprestanda,

− förfaranden för kontroll av den krävda 
dokumentationen och garantier för att den 
uppdateras,

− metoden för att kontrollera 
miljöinslagens genomförande och 
effektivitet i ledningssystemet.
3.2 Planering
Tillverkaren skall fastställa och uppdatera
a) förfaranden för fastställandet av 
produktens ekologiska profil,
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b) målsättningar och indikatorer för 
produktens miljöprestanda, i vilka hänsyn 
tas till tekniska alternativ för att uppfylla de 
tekniska och ekonomiska kraven,
c) ett program för att uppnå dessa 
målsättningar.
3.3 Genomförande och dokumentation
3.3.1 Dokumentationen av 
ledningssystemet bör särskilt ange följande:
a) Ansvarsområden och befogenheter skall 
definieras och dokumenteras i syfte att 
säkra produktens miljöprestanda, samtidigt 
som det rapporteras om hur översyn 
och förbättringar genomförs.
b) Det skall utarbetas dokument med 
beskrivningar av den metod för 
designkontroll och verifikation som införts 
och de förfaranden och systematiska 
åtgärder som används vid produktdesignen.
c) Tillverkaren skall upprätta och 
uppdatera information för att beskriva de 
viktigaste miljörelaterade delarna i 
ledningssystemet och förfarandena för att 
kontrollera alla dokument som krävs.
3.3.2 Dokumentationen av den 
energianvändande produkten skall särskilt 
ange följande:
a) En allmän beskrivning av den 
energianvändande produkten och dess 
avsedda användning.
b) Resultaten av relevanta 
miljöbedömningsstudier som utförts av 
tillverkaren och/eller hänvisningar till 
litteratur om miljöbedömningar eller 
fallstudier som används av tillverkaren vid 
utvärdering, dokumentation och 
fastställande av olika lösningar för 
produktdesignen.
c) Produktens ekologiska profil om det 
krävs enligt genomförandeåtgärden.
d) Dokument som innehåller en 
redogörelse för resultaten av mätningarna 
av de krav på ekodesign som genomförts, 
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även detaljerade uppgifter om dessa 
mätningars överensstämmelse med de krav 
på ekodesign som fastställs i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden.
e) Tillverkaren skall fastställa 
specifikationer, i vilka det särskilt framgår 
vilka standarder som tillämpats. Om 
standarderna i artikel 9 inte tillämpats eller 
om de inte fullt ut omfattar kraven i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden, skall 
specifikationerna innehålla en beskrivning 
av de medel som använts för att uppnå 
överensstämmelse.
f) En kopia av den information som rör 
produktens miljömässiga designaspekter 
som skall lämnas i enlighet med kraven i 
bilaga I del 2.
3.4 Kontroll och korrigerande åtgärder
a) Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att garantera att produkten 
kommer att tillverkas i enlighet med 
designspecifikationerna och med kraven i 
den tillämpliga genomförande åtgärden.
b) Tillverkaren skall fastställa och 
uppdatera förfaranden för att undersöka 
och hantera bristande överensstämmelse 
samt genomföra de ändringar i de 
dokumenterade förfarandena som följer av 
de korrigerande åtgärderna.
c) Tillverkaren skall minst vart tredje år 
utföra en fullständig intern revision av 
ledningssystemet med avseende på dess 
miljödelar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 74 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 120
BILAGA V, PUNKT 1

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 1. I denna bilaga beskrivs det förfarande 
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genom vilket den tillverkare som uppfyller 
förpliktelserna i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
energianvändande produkten uppfyller 
kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. Försäkran om 
överensstämmelse kan omfatta en eller flera 
produkter och skall bevaras av tillverkaren.

genom vilket den tillverkare som uppfyller 
förpliktelserna i punkt 2 i denna bilaga, 
förklarar och försäkrar att den 
energianvändande produkten uppfyller 
kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. Försäkran om 
överensstämmelse kan omfatta en eller flera 
produkter och skall göras tillgänglig för
tillverkaren inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

För att marknadsövervakningsmyndigheterna effektivt skall kunna övervaka marknaden 
måste de kunna undersöka den tekniska dokumentationen hos en energianvändande produkt, 
om detta krävs för en bedömning av dess överensstämmelse. Såsom en garanti för att sådan 
dokumentation skall vara lättillgänglig när marknadsövervakningsmyndigheterna vill ha tag 
på den bör dokumentationen inom gemenskapen finnas hos tillverkare. Detta innebär att 
tillverkaren (enligt definitionen i direktivet) skall förfoga över den när en produkt släpps ut på 
marknaden. På det sättet avskräcks snålskjutsåkare.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 121
BILAGA VII, PUNKT 3

3. De parametrar för ekodesign som avses i 
bilaga I del 1 för vilka inga krav på 
ekodesign är nödvändiga. 

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 3, som nyligen införts, är inadekvat, eftersom den för med sig en tanke om att det i en 
genomförandeåtgärd kan hävdas att inga krav på ekodesign är nödvändiga. Detta motverkar 
sitt eget syfte, eftersom följden blir att industrin genom denna avsaknad av krav uppmuntras 
till att inte förbättra sina produkters prestanda. På det sättet hindras innovationer och 
förresten är det mycket ovanligt att det i en lagtext sägs att ingenting behöver göras. Det 
skulle också effektivt begränsa fastställandet av nationella krav på miljöaspekter, trots att 
denna fråga inte regleras på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 122
BILAGA VII, PUNKT 5

5. De mätningsstandarder och/eller 
mätmetoder som skall användas. Om möjligt 
skall harmoniserade standarder vilkas 
referensnummer offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
användas.

5. De mätningsstandarder och/eller 
mätmetoder som skall användas. Om möjligt 
skall harmoniserade standarder för mätning
vilkas referensnummer offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
användas.

Or. en

Motivering

Harmoniserade standarder brukar vara frivilliga (se skäl 24, artikel 2.26 och bilagorna IV 
och V). Mätningsstandarder bör dock vara obligatoriska för att likvärdiga förutsättningar 
skall garanteras för alla aktörer och för att det skall gå att göra jämförelser mellan 
mätningar som gjorts på olika energianvändande produkter som omfattas av en 
genomförandeåtgärd.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 123
BILAGA VII, PUNKT 6

6. Närmare upplysningar om bedömningen 
av överensstämmelse enligt 
beslut 93/465/EEG.

6. Närmare upplysningar om bedömningen 
av överensstämmelse enligt 
beslut 93/465/EEG.

− Om de moduler som skall användas 
skiljer sig från modul A, skall de faktorer 
som leder till att ett särskilt förfarande väljs 
anges.

− De faktorer som leder till valet av
förfarande för bedömningen av 
överensstämmelse, varvid följande faktorer 
särskilt skall beaktas:
a) Befintlig nationell eller europeisk miljö-
och/eller säkerhetslagstiftning med krav på 
att produktgruppen skall testas av 
utomstående.
b) Otillfredsställande försäkringar om 
överensstämmelse eller användning av 
EMS om överensstämmelse på 
ekodesignens område.
c) Omfattningen av miljöpåverkan eller det 
brådskande behovet av förbättringar. 
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− Om det är relevant, skall kriterierna för 
godkännande och/eller certifiering av 
tredje part anges.

− Om det är relevant, skall kriterierna för 
godkännande och/eller certifiering av 
tredje part anges.

Om andra moduler fastställs i andra 
EG-krav för samma energianvändande 
produkt, skall modulen som fastställs i 
genomförandeåtgärden gälla för det 
berörda kravet.

Or. en

Motivering

Det behövs en klar definition med fastställande av vissa kriterier för när olika moduler 
kommer att användas.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 124
BILAGA VII, PUNKT 7A (ny)

7a. Eventuella andra miljömärken än 
gemenskapens miljömärke, av det slag som 
avses i artikel 8.4, vilka används för att 
påvisa överensstämmelse och anses 
uppfylla villkor som motsvarar villkoren för 
gemenskapens miljömärke.

Or. en

Motivering

För att garantera ett öppet förfarande med insyn, av omtanke om en adekvat 
marknadsövervakning.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 125
BILAGA VII, PUNKT 7A (ny)

7a. Eventuella andra miljömärken än 
gemenskapens miljömärke, av det slag som 
avses i artikel 8.4, vilka används för att 
påvisa överensstämmelse och anses 
uppfylla villkor som motsvarar villkoren för 
gemenskapens miljömärke.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt attgarantera ett öppet förfarande med insyn, av omtanke om en adekvat 
marknadsövervakning.
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