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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 
energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF
(11414/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (11414/2004 – C6-0246/2004),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0453)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

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

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 2

(2) Energiforbrugende produkter tegner sig 
for en stor del af forbruget af 
naturressourcer og energi i Fællesskabet. 
De har også en række andre væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Langt 
størstedelen af de produktkategorier, der 
findes på Fællesskabets marked, påvirker 
miljøet i meget forskellig grad, selv om de 
har samme funktionelle egenskaber. Af 
hensyn til en bæredygtig udvikling bør en 
løbende forbedring af disse produkters 

(2) Energiforbrugende produkter tegner sig 
for en stor del af forbruget af 
naturressourcer og energi i Fællesskabet. 
De har også en række andre væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Langt 
størstedelen af de produktkategorier, der 
findes på Fællesskabets marked, påvirker 
miljøet i meget forskellig grad, selv om de 
har samme funktionelle egenskaber. Af 
hensyn til en bæredygtig udvikling bør en 
løbende forbedring af disse produkters 

  
1 Vedtagne tekster af 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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generelle miljøpåvirkning fremmes, 
navnlig ved at indkredse de vigtigste kilder 
til negative miljøpåvirkninger og undgå 
overførsel af forurening, når denne 
forbedring ikke medfører urimelige 
omkostninger.

generelle miljøpåvirkning fremmes, 
navnlig ved at indkredse de vigtigste kilder 
til negative miljøpåvirkninger og undgå 
overførsel af forurening.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 5 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) I traktatens artikel 95, stk. 3, 
opfordres Kommissionen til at lade sine 
forslag bygge på et højt 
miljøbekyttelsesniveau under hensyntagen 
til navnlig enhver ny udvikling baseret på 
videnskabelige kendsgerninger.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 79 fra førstebehandlingen. Der er grund til at påpege, at 
det uanset retsgrundlaget i artikel 95 er absolut nødvendigt at opnå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 7

(7) Krav til miljøvenligt design skal 
fastsættes under hensyntagen til målene og 
prioriteterne i det sjette 
miljøhandlingsprogram, herunder, når det 
er hensigtsmæssigt, anvendelige mål i 
dette programs relevante tematiske 
strategier.

(7) Krav til miljøvenligt design skal 
fastsættes under hensyntagen til målene og 
prioriteterne i det sjette 
miljøhandlingsprogram, herunder 
kommende mål i det sjette 
miljøhandlingsprograms tematiske 
strategier, herunder strategierne for 
bæredygtig anvendelse af 
naturressourcerne og for 
affaldsforebyggelse og 
genvindinganbefalingerne med hensyn til 
politik inden for det europæiske 
klimaændringsprogram, FN's 
rammekonvention om klimaændringer og 
forpligtelsen i henhold til Kyoto-
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protokollen og bl.a. eksisterende mål i 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
luftkvalitet, affaldsdirektivet og 
direktiverne om farlige og persistente 
stoffer, OSPAR-konventionen, 
Fællesskabets kemikaliepolitik og dets 
direktiv om persistente organiske 
miljøgifte.

Begrundelse

Genindsættelse af den manglende del af ændringsforslag 10 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 13

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

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

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 25 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 25

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

(25) Et af hovedformålene med 
harmoniserede standarder bør være at bistå 
producenterne med at anvende de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages i medfør af dette direktiv. 
Sådanne standarder kan være afgørende for 
fastlæggelsen af måle- og 
prøvningsmetoder. I tilfælde af generiske 
krav til miljøvenligt design bør
harmoniserede standarder anvendes, 
navnlig i tilfælde, hvor der er fastlagt 
benchmarks. Disse standarder bør klart 
angive forholdet mellem deres 
bestemmelser og de omhandlede krav. 
Formålet med harmoniserede standarder 
skal ikke være at fastsætte grænser for 
miljømæssige aspekter.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 34 A (ny)

(34a) I betragtning af at den tid, der 
medgår til gennemførelse af en behørig 
overensstemmelsesverificering, kan være 
for lang sammenlignet med det tidsrum, 
der normalt går, fra produktet udbydes på 
markedet, indtil det sælges til den endelige 
forbruger, bør 
gennemførelsesforanstaltninger omfatte 
bestemmelser, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at iværksætte sanktioner alt 
efter, i hvilken udstrækning produkterne 
afviger fra de lovbestemte krav, og i 
hvilket omfang energiforbrugende 
produkter er blevet udbudt på 
fællesskabsmarkedet, inden de nationale 
myndigheder har fastsat restriktioner 
vedrørende markedsføring af produktet.
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Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 29 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 36 A (ny)

(36a) Bestemmelserne i traktatens artikel 
35 om en forfatning for Europa bør gælde 
for dette direktiv efter dets ikrafttrædelse. 
Efter den traktats ikrafttrædelse bør en 
gennemførelsesforanstaltning træde i 
kraft som planlagt, medmindre Europa-
Parlamentet med et flertal af 
medlemmerne har fremsat indvendinger 
imod det inden for en bestemt tidsfrist.

Begrundelse

Ændringsforslag 30 fra førstebehandlingen med ændret ordlyd.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, STK. 7 A (nyt)

7a. "Uafhængigt bemyndiget organ": et 
permanent ekspertorgan, der udpeges af 
de offentlige myndigheder og er 
uafhængigt af de pågældende økonomiske 
interesser med det formål at udføre 
tredjepartskontrol af det produkt eller den 
produktkategori, der gøres til genstand for 
en gennemførelsesforanstaltning.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 37 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 2, STK. 12

12) "livscyklus": et energiforbrugende 
produkts fortløbende og indbyrdes 
forbundne faser fra dets anvendelse som 
råmateriale til endelig bortskaffelse

12) "livscyklus": et energiforbrugende 
produkts fortløbende og indbyrdes 
forbundne faser fra dets udvinding som 
råmateriale til dets endelige bortskaffelse
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Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 40 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, STK. 19 A (NYT)

19a) "Benchmark for miljøvenligt 
design": hensyntagen til teknikkens stade 
inden for miljøvenligt design ud fra et 
særligt miljøaspekt, om fornødent ved 
anvendelse af internationale 
benchmarkkriterier - særligt med hensyn 
til energieffektivitet

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 44 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Konstaterer en medlemsstat, at et 
energiforbrugende produkt, der er CE-
mærket som omhandlet i artikel 4 og 
anvendt efter hensigten, ikke opfylder alle 
de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, pålægges 
det producenten eller hans repræsentant at 
bringe det energiforbrugende produkt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning og/eller med 
CE-mærkningsbestemmelserne og at 
bringe overtrædelsen til ophør på de 
betingelser, som medlemsstaten fastsætter.

1. Konstaterer en medlemsstat, at et 
energiforbrugende produkt, der er CE-
mærket som omhandlet i artikel 4 og 
anvendt efter hensigten, ikke opfylder alle 
de relevante bestemmelser i den for 
produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning, pålægges 
det producenten eller hans repræsentant at 
bringe det energiforbrugende produkt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
den for produktet gældende 
gennemførelsesforanstaltning og/eller med 
CE-mærkningsbestemmelserne og at 
bringe overtrædelsen til ophør på de 
betingelser, som medlemsstaten fastsætter.

I særlige tilfælde kan den kompetente 
myndighed med øjeblikkelig virkning 
forbyde, at produktet sælges på 
medlemsstatens eller hele Den 
Europæiske Unions område, indtil 
produktet igen opfylder bestemmelserne.

Bringes den manglende overensstemmelse 
ikke til ophør, træffer medlemsstaten 

Bringes den manglende overensstemmelse 
ikke til ophør, træffer medlemsstaten 
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afgørelse om at begrænse eller forbyde 
markedsføringen og/eller ibrugtagningen af 
det pågældende energiforbrugende produkt 
eller sikrer, at det trækkes tilbage fra 
markedet.

afgørelse om at begrænse eller forbyde 
markedsføringen og/eller ibrugtagningen af 
det pågældende energiforbrugende produkt 
eller sikrer, at det trækkes tilbage fra 
markedet.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 50 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 7, STK. 2

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

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

Når der hersker alvorlig tvivl om, at et 
energiforbrugende produkt opfylder 
kravene i 
gennemførelsesforanstaltningen, henviser 
tilsynsmyndigheden automatisk produktet 
til et uafhængigt bemyndiget organ.
Det bemyndigede organ returnerer sin 
begrundede udtalelse for at muliggøre en 
rettidig vurdering af eventuelle 
nødvendige ændringer.

Er et energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger,
designet af en organisation, der er 
registreret i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), og er 
designfunktionen omfattet af denne 

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

registrering, antages denne organisations 
forvaltningssystem at opfylde kravene i 
bilag V til dette direktiv.

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

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

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 52 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 11 A (ny)

Artikel 11a
Foranstaltninger for små og mellemstore 

virksomheder og for meget små 
virksomheder

1. Der foreslås følgende foranstaltning for 
at sætte de små og mellemstore 
virksomheder og de meget små 
virksomheder i stand til at efterleve 
bestemmelserne i dette direktiv: 
Kommissionen opretter en offentligt 
tilgængelig database, som bl.a. kan 
omfatte forenklede analysemodeller for 
produkternes livscyklus, simuleringer af 
den positive miljøpåvirkning for hver 
enkelt etape i produktets livscyklus samt 
de krav til miljøvenligt design, der må 
prioriteres højest for at begrænse disse 
produkters energiforbrug, vandforbrug og 
støjbelastning.
2. Medlemsstaterne ansporer navnlig ved 
en udbygning af støttenetværk og 
-strukturer de små og mellemstore 
virksomheder og de meget små 
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virksomheder til at udvikle en miljøbevidst 
strategi allerede fra produktets designfase 
og til at tilpasse sig de kommende EU-
bestemmelser.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt at have i 
erindring, at de små virksomheder (virksomheder med under 50 ansatte) og i endnu højere 
grad de meget små virksomheder (virksomheder med under 10 ansatte) står over for særlige 
vanskeligheder. De mangler bl.a. de menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til at holde 
sig orienteret om de gældende EU-bestemmelser for at kunne efterleve disse bestemmelser! 
Dette er en økonomisk og social realitet, som Kommissionen ikke tager tilstrækkelig højde for 
i sit forslag. Denne nye artikel foreslår, at der indføres målrettede redskaber for at hjælpe de 
små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder med at markedsføre 
produkter med miljøvenligt design.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 11 B (ny)

Artikel 11b
Forbrugeroplysning

Producenter og distributører sikrer, at 
forbrugerne af energiforbrugende 
produkter med miljøvenligt design i 
passende form modtager de nødvendige 
oplysninger om:
a) produktets miljøegenskaber over hele 
dets livscyklus
b) produktets økologiske profil og 
fordelene ved det miljøvenlige design.
c) disse aspekters betydning for en 
reduktion af energiforbruget ved en 
bæredygtig anvendelse af produktet.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 57 fra førstebehandlingen. Med dette 
ændringsforslag indføres en ny artikel om emnet "forbrugeroplysning".

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 12
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1. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 15, stk. 2.

1. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2, og som 
tager hensyn til Fællesskabets 
prioriteringer på miljøområdet som f.eks. 
fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF, i 
rammedirektivet om vand, i 
rammedirektivet om luftkvalitet, i 
rammedirektivet om affald, i Ospar-
konventionen og i andre relevante EU-
retsakter og strategier på miljøområdet, 
og som tager hensyn til målet, der er 
udstukket i Kyoto-protokollen til De 
Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC),såfremt
følgende kriterier er opfyldt:

a) Med hensyn til udvælgelsen af de 
energiforbrugende produkter, der skal 
være omfattet:
i) salget af og handelen med det 
energiforbrugende produkt skal være 
betydelig
ii) det energiforbrugende produkt skal 
have en væsentlig miljøpåvirkning
iii) det energiforbrugende produkt skal 
have et betydeligt potentiale med hensyn 
til at mindske dets miljøpåvirkning.
b) Med hensyn til foranstaltningens 
indhold:
i) der skal tages hensyn til hele produktets 
livscyklus
ii) produktets brugsegenskaber må ikke 
blive påvirket i væsentlig grad
iii) der må ikke være nogen negativ effekt 
på sundheden og sikkerheden
iv) der bør ikke være væsentlige negative 
konsekvenser for forbrugerne, navnlig 
hvad angår produktets pris og 
livscyklusomkostninger
v) der skal tages højde for den mulige 
indvirkning på små og mellemstore 
virksomheder eller på specifikke 
produktgrupper, der hovedsagelig er 
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produceret af små og mellemstore 
virksomheder.

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

2. Skulle Kommissionen have gode 
grunde til at nægte at vedtage en 
gennemførelsesforanstaltning, f.eks. på 
grund af en frivillig aftale, som opfylder 
de politiske målsætninger hurtigere eller 
billigere end obligatoriske krav, og 
overholder kriterierne i bilag VIIa, 
begrunder den formelt sin afgørelse 
herom over for Rådet og Parlamentet.

a) salget af og handelen med det 
energiforbrugende produkt skal overstige 
200 000 enheder pr. år i Fællesskabet i 
henhold til de seneste tilgængelige tal
b) det energiforbrugende produkt skal 
under hensyn til de mængder, der 
markedsføres og/eller ibrugtages, have en 
væsentlig miljøpåvirkning i Fællesskabet, 
jf. Fællesskabets strategiske prioriteter i 
afgørelse nr. 1600/2002/EF
c) det energiforbrugende produkt skal 
have et betydeligt potentiale med hensyn 
til at mindske dets miljøpåvirkning, uden 
at det medfører urimelige omkostninger. 
Ved vurderingen af, om dette kriterium er 
opfyldt, anvendes følgende parametre:
– ingen anden relevant 
fællesskabslovgivning
– markedskræfternes manglende evne til 
at håndtere dette spørgsmål
– stor forskel på de miljømæssige 
egenskaber for energiforbrugende 
produkter med tilsvarende funktion, som 
allerede er på markedet.
3. Kommissionen tager, når den vurderer, 
om den skal udarbejde et udkast til 
gennemførelsesforanstaltning, hensyn til 
de synspunkter, som det i artikel 15 
nævnte udvalg giver udtryk for, og tager 
ligeledes hensyn til:

3. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
fastlægge krav til miljøvenligt design i 
overensstemmelse med bilag I og/eller 
bilag II.

a) Fællesskabets prioriteter på 
miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse 
nr. 1600/2002/EF eller i Kommissionens 

Specifikke krav til miljøvenligt design skal 
indføres for udvalgte miljøaspekter, der
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europæiske klimaændringsprogram 
(ECCP)

har en væsentlig indvirkning på miljøet.

b) relevant selvregulering som f.eks. 
frivillige aftaler eller andre 
foranstaltninger, der træffes af 
industrien.

Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
desuden bevirke, at det ikke er nødvendigt 
at indføre krav til miljøvenligt design for 
visse fastsatte parametre for miljøvenligt 
design, der fremgår af bilag I, første del.

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

4. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag VII, og de skal både omfatte 
kvantitative mål for, på hvilke niveauer 
tredjeparter kan foretage vilkårlig 
verifikation, og regler for 
medlemsstaternes regelmæssige 
rapportering til Kommissionen om disse 
aktiviteter. Procentdelen af produkter, der 
skal afprøves, skal afhænge af 
markedssituationen for produkterne.

a) tage hensyn til det energiforbrugende 
produkts livscyklus
b) gennemføre en vurdering, der 
omhandler påvirkningerne af miljøet, 
forbrugerne og producenterne, herunder 
små og mellemstore virksomheder, med 
hensyn til konkurrenceevne, innovation, 
markedsadgang og cost-benefit
c) tage hensyn til gældende national 
miljølovgivning, som medlemsstaterne 
finder relevant
d) gennemføre en relevant høring af 
interessenterne
e) udarbejde en begrundelse for udkastet 
til gennemførelsesforanstaltning på 
grundlag af den i litra b) nævnte 
vurdering
f) fastsætte gennemførelsesdato(er) og 
eventuelle indfasnings- eller 
overgangsforanstaltninger eller -perioder, 
navnlig under hensyntagen til de mulige 
konsekvenser for små og mellemstore 
virksomheder eller for særlige 
produktgrupper, der fremstilles af især 
små og mellemstore virksomheder.
5. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 5. Gennemførelsesforanstaltningerne 
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opfylde alle følgende kriterier: underkastes hvert tredje år revision og, 
om nødvendigt, tilpasning til det tekniske 
fremskridt.

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

6. Under udarbejdelsen af standarderne 
benytter Kommissionen den knowhow, der 
er opsamlet vedrørende EU-mærkning.

Der skal indføres specifikke krav til 
miljøvenligt design for udvalgte 
miljøaspekter, der har en væsentlig 
miljøpåvirkning.
Gennemførelsesforanstaltningerne kan 
også fastsætte, at der ikke er behov for 
krav til miljøvenligt design i forbindelse 
med visse specificerede parametre for 
miljøvenligt design, jf. bilag I, del 1.
7. Kravene bør formuleres sådan, at det 
sikres, at markedstilsynsmyndighederne 
kan efterprøve de energiforbrugende 
produkters overensstemmelse med 
kravene i 
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gennemførelsesforanstaltningen. 
Gennemførelsesforanstaltningen skal 
præcisere, om efterprøvningen kan 
udføres enten direkte på det 
energiforbrugende produkt eller på 
grundlag af den tekniske dokumentation.
8. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag VII.
9. De relevante undersøgelser og analyser, 
som Kommissionen anvender i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne, bør 
gøres offentligt tilgængelige.
10. I det omfang, det er nødvendigt, skal 
en gennemførelsesforanstaltning, der 
fastsætter krav til miljøvenligt design, 
indeholde retningslinjer for afvejning af 
de forskellige miljøaspekter, som 
Kommissionen skal vedtage i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 58 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 13, STK. 2

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

2. Dog kan Kommissionen i den 
overgangsperiode, hvor den første 
arbejdsplan i henhold til stk. 1 er under 
udarbejdelse, efter proceduren i artikel 15, 
stk. 2, og kriterierne i artikel 12 og efter 
høring af konsultationsforummet vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, i første 
omgang for de produkter, der ifølge ECCP 
frembyder et stort potentiale for en 
omkostningseffektiv nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne, såsom udstyr til 
opvarmning og varmt vand, elektriske 
motorsystemer, belysning i husholdninger 
og i tjenesteydelsessektoren, 
husholdningsapparater, kontorudstyr i 
husholdnings- og tjenesteydelsessektoren, 
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forbrugerelektronik og klimaanlæg til 
kommerciel brug.

Kommissionen fremlægger inden et år 
efter vedtagelsen af dette direktiv en 
særskilt gennemførelsesforanstaltning til 
mindskelse af tabene gennem samtlige 
produkters standby-funktion. For ICT-
produkter bør off-mode forbrug generelt 
begrænses så meget det er teknisk muligt.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 59 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13a
Undtagelser

I det omfang lokale miljøproblemer eller 
eksisterende national miljølovgivning 
behandles, berører dette direktiv ikke 
medlemsstaternes ret til, i 
overensstemmelse med Traktaten, at 
beholde eller indføre strengere regler for 
fremstilling, import, salg og konsum af 
energiforbrugende produkter, som de 
skønner nødvendige for at have et højt 
beskyttelsesniveau for miljø og 
folkesundhed og sikkerhed i 
energiforsyningen, for så vidt sådanne 
regler ikke modsiger reglerne i dette 
direktiv.

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen og betragtning 20 i den fælles holdning

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 13 B (ny)

Artikel 13b
Uafhængigt ekspertorgan
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Der oprettes et uafhængigt ekspertorgan 
med det formål at udstikke kriterier, 
udarbejde uafhængige analyser og bistå 
Kommissionen med at fastlægge kravene 
til miljøvenligt design i 
gennemførelsesforanstaltningerne. Et 
sådant organ kan indgå i eksisterende 
agenturer, eller det kan blive nødvendigt 
at etablere nye strukturer: hovedsagen er, 
at der er uafhængig sagkundskab til 
rådighed i forhold til alle potentielle 
miljøaspekter. Organet udstyres med de 
nødvendige finansielle ressourcer, hvoraf 
en del evt. kan omdirigeres fra 
programmet for "intelligent energi til 
Europa".

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 62 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 14

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

Kommissionen sikrer, at den ved 
udførelsen af sine aktiviteter for hver 
enkelt gennemførelsesforanstaltning har en 
afbalanceret deltagelse af 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
relevante parter, der er berørt af det 
pågældende produkt eller den pågældende 
produktgruppe, såsom industrien, herunder 
små og mellemstore virksomheder og 
håndværksvirksomheder, faglige 
organisationer, handlende, detailhandlere, 
importører, miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter 
mødes i et konsultationsforum, der navnlig 
bidrager til at fastsætte og revidere 
gennemførelsesforanstaltninger og 
vurdere selvreguleringsforanstaltninger 
samt vurdering af 
selvreguleringsforanstaltningerne og 
etableringen af effektive og relevante 
mekanismer til overvågning af markedet.
Forummets forretningsorden fastsættes af 
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Kommissionen

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 63 og 24 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 16

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget til gennemførelse af dette 
direktiv. Sanktionerne skal være effektive, 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget til gennemførelse af dette 
direktiv. Sanktionerne skal være effektive, 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning, og de skal 
tage højde for hvor mange og hvor 
ukonforme produkter, der har haft 
adgang til Fællesskabsmarkedet, før 
medlemsstaterne forbød dem. 
Sanktionerne skal i overensstemmelse 
med national praksis fuldt ud anvendes til 
at finansiere de kontrollerende 
myndigheders virksomhed.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 64 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 21
BILAG I, DEL 3. PUNKT 2, AFSNIT 1 A OG 1 B (nye) 

Med henblik på benchmark skal der 
foretages en vurdering af alle de 
miljømæssige aspekter af en 
repræsentativ model af det 
energiforbrugende produkt igennem dets 
livscyklus, baseret på en realistisk 
antagelse af normale anvendelsesvilkår 
og hensigten med anvendelsen. 
Vurderingsprocessen og 
gennemførelsesforanstaltningerne skal i 
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særdeleshed indeholde nogle af de 
elementer, der er opført under del 2.

På grundlag af denne vurdering foretager 
Kommissionen og det uafhængige 
ekspertorgan i samarbejde med 
producenterne, som tilvejebringer data, en 
benchmark af miljøvenligt design for det 
pågældende energiforbrugende produkt.

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 66 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 22
BILAG II, INDLEDNING

Formålet med specifikke krav til 
miljøvenligt design er at forbedre et 
bestemt miljøaspekt af produktet. Disse 
kan være udformet som krav om nedsat 
forbrug af en bestemt ressource, såsom 
grænser for anvendelsen af denne ressource 
i de forskellige faser af livscyklussen 
(f.eks. grænser for vandforbruget under 
anvendelsen eller for mængden af et 
bestemt materiale, der indgår i produktet, 
eller et minimumskrav til mængden af 
genvundet materiale).

Formålet med specifikke krav til 
miljøvenligt design er at forbedre et 
bestemt miljøaspekt af produktet. Disse 
kan være udformet som krav om nedsat 
forbrug af en bestemt ressource, såsom 
grænser for anvendelsen af denne ressource 
i de forskellige faser af livscyklussen 
(f.eks. grænser for vandforbruget under 
anvendelsen eller for mængden af et 
bestemt materiale, der indgår i produktet, 
eller et minimumskrav til mængden af 
genvundet materiale).

I betragtning af det presserende behov for 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektiviteten tages der skridt til at 
opstille specifikke designkrav direkte, 
uanset de andre miljømæssige aspekter, 
der måtte være under evaluering.

Ved udarbejdelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger til 
fastlæggelse af specifikke krav til 
miljøvenligt design i henhold til artikel 12 
identificerer Kommissionen, alt efter 
hvilket energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesbestemmelsen, 
de relevante parametre for miljøvenligt 
design blandt parametrene i bilag I, del 1, 
og fastsætter niveauerne for disse krav i 

Ved udarbejdelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger til 
fastlæggelse af specifikke krav til 
miljøvenligt design i henhold til artikel 12 
identificerer Kommissionen, alt efter 
hvilket energiforbrugende produkt, der er 
omfattet af gennemførelsesbestemmelsen, 
de relevante parametre for miljøvenligt 
design blandt parametrene i bilag I, del 1, 
og fastsætter niveauerne for disse krav i 
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overensstemmelse med proceduren i artikel 
15, stk. 2, som følger:

overensstemmelse med proceduren i artikel 
15, stk. 2, som følger:

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 67 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 23
BILAG II, PUNKT 1, AFSNIT 5 A

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

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

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse fastsættes for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
niveauet for energieffektivitet eller 
energiforbrug med det mål at opnå et 
omkostningsminimum for slutbrugerne i 
hele livscyklussen. Ved analysemetoden 
for livscyklusomkostningerne anvendes en 
realdiskonteringssats på 5 % og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt. Den er baseret på summen af 
ændringerne i købsprisen (som følge af 
ændringerne i industriens omkostninger) 
og i driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der indregnes i de 
repræsentative energiforbrugende 
produkters levetid. Driftsomkostningerne 
dækker hovedsagelig energiforbrug og 

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

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

Med hensyn til energiforbruget under 
anvendelse fastsættes for repræsentative 
modeller af det energiforbrugende produkt 
niveauet for energieffektivitet eller 
energiforbrug med det mål at opnå et 
omkostningsminimum for slutbrugerne i 
hele livscyklussen. Ved analysemetoden 
for livscyklusomkostningerne anvendes en 
realdiskonteringssats på 5 % og en 
realistisk levetid for det energiforbrugende 
produkt. Den er baseret på summen af 
ændringerne i købsprisen (som følge af 
ændringerne i industriens omkostninger) 
og i driftsudgifterne, som er en følge af de 
forskellige muligheder for teknisk 
forbedring, der indregnes i de 
repræsentative energiforbrugende 
produkters levetid. Driftsomkostningerne 
dækker hovedsagelig energiforbrug og
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yderligere omkostninger i form af andre 
ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).
Der skal gennemføres en 
sensitivitetsanalyse omfattende de 
relevante elementer (f.eks. prisen på energi 
eller andre ressourcer, priser på råvarer, 
produktionsomkostninger, 
afskrivningsfaktor) og, hvis det er relevant, 
under inddragelse af de eksterne 
miljøomkostninger for at undersøge, om 
der er sket væsentlige ændringer, og om de 
overordnede konklusioner holder. Kravene 
skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

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

yderligere omkostninger i form af andre 
ressourcer (f.eks. vand eller 
rengøringsmidler).
Der skal gennemføres en 
sensitivitetsanalyse omfattende de 
relevante elementer (f.eks. prisen på energi 
eller andre ressourcer, priser på råvarer, 
produktionsomkostninger, 
afskrivningsfaktor) og, hvis det er relevant, 
under inddragelse af de eksterne 
miljøomkostninger for at undersøge, om 
der er sket væsentlige ændringer, og om de 
overordnede konklusioner holder. Kravene 
skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ved fastsættelse af minimumsstandarder 
for effektivitet tages der også hensyn til 
undgået CO2-udledning. Værdien for den 
undgåede CO2-udledning fastsættes af 
Kommissionen og ajourføres 
regelmæssigt. De eksterne omkostninger 
ved CO2-udledningen kan medtages i 
beregningen af basismodellen.
En lignende metodologi vil kunne 
anvendes for andre ressourcer som f.eks. 
vand.
.

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 67 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 24
BILAG VII A (nyt)

Bilag VIIa
Minimumsudvælgelseskriterier for 
selvregulerende initiativer som led i 
direktivet
(jf. artikel 12, stk.1 )
1. Grundlæggende retlige krav
Selvregulerende initiativer skal opfylde 
alle EU-traktatens bestemmelser (navnlig 
vedrørende det indre marked og 
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konkurrencereglerne) og EU's 
internationale forpligtelser, herunder 
multilaterale handelsbestemmelser.
Operatører i tredjelande skal kunne 
deltage i selvregulerende initiativer både i 
den indledende fase og i 
gennemførelsesfasen.
2. Merværdi
Selvregulerende initiativer skal skabe en 
merværdi (ikke kun en fortsættelse af 
sædvanlig praksis), for så vidt angår det 
pågældende energiforbrugende produkts 
forbedrede miljøegenskaber som helhed.
3. Repræsentativitet
Industrien og de 
industrisammenslutninger, der deltager i 
et selvregulerende tiltag, skal udgøre et 
stort flertal af den pågældende 
økonomiske sektor, med så få undtagelser 
som muligt. Der drages omsorg for at 
sikre, at konkurrencereglerne overholdes.
4. Kvantitetsbestemte mål og 
indfasningsmål
De berørte parter fastsætter deres mål i et 
klart og utvetydigt sprog med 
udgangspunkt i et veldefineret grundlag. 
Dækker det selvregulerende initiativ en 
lang tidsperiode, skal der medtages 
midlertidige mål. Det skal være muligt at 
kontrollere overensstemmelsen med 
(midlertidige) mål på en overkommelig og 
troværdig måde ved hjælp af klare og 
pålidelige indikatorer. 
Forskningsoplysninger og videnskabelige 
og teknologiske baggrundsdata skal lette 
udviklingen af disse indikatorer. 
5. Civilsamfundets inddragelse
Med henblik på at sikre 
gennemskueligheden skal de 
selvregulerende initiativer offentliggøres, 
bl.a. via internettet og andre elektroniske 
midler til udbredelse af oplysninger
Det samme gælder for midlertidige og 
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endelige kontrolrapporter. De berørte 
parter, dvs. industri, ikke-statslige 
miljøorganisationer og 
forbrugersammenslutninger, skal have 
mulighed for at kommentere et 
selvregulerende initiativ. 
6. Kontrol og rapportering
Selvregulerende initiativer skal indeholde 
et velstruktureret kontrolsystem, der klart 
fastslår industriens og uafhængige 
kontrollørers ansvar. Kommissionens 
tjenestegrene skal sammen med det 
selvregulerende initiativs parter opfordres 
til at kontrollere, at målene opnås.
Planen for kontrol og rapportering skal 
være detaljeret, gennemskuelig og 
objektiv. Kommissionens tjenestegrene 
har med hjælp fra det udvalg, der nævnes 
i artikel 14, til opgave at fastslå, om de 
grundlæggende mål er opfyldt.
7. Omkostningseffektivitet ved forvaltning 
af et selvregulerende initiativ
Omkostningerne ved forvaltning af 
selvregulerende initiativer, navnlig med 
hensyn til kontrol, skal ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde 
i forhold til deres mål og andre disponible 
politikinstrumenter.
8. Bæredygtighed
Selvregulerende initiativer skal være 
forenelige med dette direktivs mål, 
herunder den integrerede 
fremgangsmåde, og stemme overens med 
de økonomiske sociale dimensioner ved 
bæredygtig udvikling. Beskyttelse af 
forbrugernes interesser (sundhed, 
livskvalitet eller økonomiske interesser) 
skal inddrages heri.
9. Forenelighed mellem tilskyndelser
Selvregulerende initiativer kan ikke 
forventes at føre til de ønskede resultater, 
hvis andre faktorer og tilskyndelser -
markedspres, skatter og afgifter, 
lovgivning på nationalt plan - sender 
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modstridende signaler til parterne i 
forpligtelsen. Overensstemmelse i 
politikken er væsentlig i så henseende og 
skal tages i betragtning ved vurdering af 
initiativets effektivitet. 

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 73 fra førstebehandlingen.
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BEGRUNDELSE

Under det irske formandskab i juni 2004 nåede Rådet frem til en politisk aftale om forslaget 
til direktiv om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Den 
endelige fælles holdning blev vedtaget af Rådet den 29. november 2004 og sendt til Europa-
Parlamentet i en skrivelse af 13. december 2004.

Under førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 78 ændringsforslag til dette vigtige 
rammedirektiv, der har til formål at reducere energiforbrugende produkters negative 
virkninger for miljøet igennem hele disse produkters livscyklus. Hovedspørgsmålene, der blev 
rejst i disse ændringsforslag, var bestemmelserne vedrørende gennemførelsesforanstaltninger, 
udarbejdelse af en arbejdsplan, en selvregulerende rolle, nedsættelse af et Nævn for 
Miljøvenligt Design, mulighed for overensstemmelsesvurdering, krav (generiske/specifikke) 
til miljøvenligt design, et pålideligt system til overvågning af markedet, støtte til små og 
mellemstore virksomheder og forbrugeroplysning samt en klausul om revidering og dobbelt 
retsgrundlag.

I kvantitativ henseende har Kommissionen efterfølgende godkendt ca. en tredjedel af Europa-
Parlamentets ændringsforslag (23 ændringsforslag i deres helhed, indholdsmæssigt, delvist 
eller principielt), og Rådet fulgte samme fremgangsmåde i sin fælles holdning. En mere 
omfattende analyse har imidlertid vist, at kun få vigtige anmodninger er medtaget i den fælles 
holdning.

Disse vedrører navnlig markedstilsynsmekanismer (artikel 3), udarbejdelse af en arbejdsplan 
(artikel 13), oprettelse af et konsultationsforum i lighed med Europa-Parlamentets Nævn for 
Miljøvenligt Design (artikel 14) samt en revisionklausul vedrørende direktivets effektivitet og 
dets gennemførelsesforanstaltninger, markedstilsynsmekanismer og alle relevante 
selvreguleringsforanstaltninger (artikel 19).

Rådet afviser i sin fælles holdning imidlertid en tredjeparts godkendelse som et princip for 
overensstemmelsesvurdering og fastholder indførelse af standarder og ordninger for 
miljøledelse (artikel 7). Desuden følger Rådet på ingen måde den mest anvendte 
fremgangsmåde, der følger den japanske model (bilag II), forbliver vag med hensyn til den 
selvregulerende rolle (trods den nye betragtning 16), afviser det dobbelte retsgrundlag samt 
enhver mulighed for undtagelser og inddrager ikke specifikke foranstaltninger til støtte af små 
og mellemstore virksomheder.

Dette er tydeligvis ikke tilstrækkeligt, især fordi direktivforslaget er et rammedirektiv, hvor 
Rådet og Europa-Parlamentet giver Kommissionen og dens bistående forskriftsudvalg 
væsentlige beføjelser. I direktivforslaget foreslås det sågar at ændre proceduren for tre 
direktiver under samarbejdsproceduren og den fælles beslutningsprocedure til 
komitologiproceduren.

Ordføreren foreslår derfor, at der genindsættes ændringsforslag, som bedre præciserer 
foranstaltningernes selvregulerende rolle, styrker betingelserne for evaluering af 
overensstemmelse, forpligter Kommissionen til at fremme gennemførelsesforanstaltninger og 
præciserer, hvilke foranstaltninger der kan forventes, og endelig også støtter små og 
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mellemstore virksomheder samt oplyser forbrugerne og vækker deres interesse.

I øvrigt er ordføreren ikke tilfreds med Rådets nye formulering af artikel 12. Faktisk
gør mangedoblingen af kriterier, der fastlægges heri, ikke Kommissionens opgave lettere med 
hensyn til at træffe gennemførelsesforanstaltninger, der pålægges virksomhederne for at 
forbedre energiforbrugende produkters generelle miljøegenskaber igennem hele deres 
livscyklus. 

På trods af, at ordføreren ønsker at beholde traktatens artikel 95 som eneste retsgrundlag for 
dette direktivforslag, der er baseret på Retsudvalgets udtalelse af 26. februar 2004, mener han, 
at medlemsstaterne skal kunne indrømmes undtagelser, således at der tages hensyn til
miljøproblemerne, som ofte varierer fra en europæisk region til en anden. Dette er formålet 
med artikel 13a, der genindsættes. 


