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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 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
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0453)2,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2

(2) Energianvändande produkter står för en 
stor del av användningen av naturresurser 
och energi i gemenskapen. De medför 
också en rad andra viktiga 
miljöpåverkningar. De allra flesta 
produktkategorier som finns på 
gemenskapsmarknaden påverkar miljön i 
mycket olika grad, även om de fungerar på 
i stort sett samma sätt. För att gynna en 

(2) Energianvändande produkter står för en 
stor del av användningen av naturresurser 
och energi i gemenskapen. De medför 
också en rad andra viktiga 
miljöpåverkningar. De allra flesta 
produktkategorier som finns på 
gemenskapsmarknaden påverkar miljön i 
mycket olika grad, även om de fungerar på 
i stort sett samma sätt. För att gynna en 

  
1 Antagna texter från sammanträdet den 20 april 2005, P5_TA(2004)0302.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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hållbar utveckling bör ständiga 
minskningar av dessa produkters 
övergripande miljöpåverkan uppmuntras, 
i synnerhet genom att de främsta källorna 
till negativ miljöpåverkan kartläggs och 
genom att överföring av förorening 
undviks, när förbättringen inte medför 
några överdrivna kostnader.

hållbar utveckling bör ständiga 
minskningar av dessa produkters 
övergripande miljöpåverkan uppmuntras, 
i synnerhet genom att de främsta källorna 
till negativ miljöpåverkan kartläggs och 
genom att överföring av förorening 
undviks.

Motivering

Ändringsförslag 5 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 2
SKÄL 4A (nytt)

(4a) I artikel 95.3 i fördraget uppmanas 
kommissionen att i sina förslag utgå från 
en hög nivå på miljöskyddet och särskilt 
beakta all ny utveckling som grundar sig 
på vetenskapliga fakta.

Motivering

Ändringsförslag 79 från första behandlingen återinförs. Det måste påpekas att det är absolut 
nödvändigt att strikta miljönormer uppnås, oavsett att den rättsliga grunden fortfarande finns 
i artikel 95.

Ändringsförslag 3
SKÄL 7

(7) Kraven på ekodesign bör fastställas 
med hänsyn till målen och prioriteringarna 
i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, varvid − när 
så är lämpligt − de tillämpliga målen för 
de relevanta temainriktade strategierna för 
det programmet skall beaktas.

(7) Kraven på ekodesign bör fastställas 
med hänsyn till målen och prioriteringarna 
i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, däribland de 
framtida målen för de temainriktade 
strategierna inom detta program, såsom 
den temainriktade strategin för hållbar 
användning av naturtillgångar samt de 
temainriktade strategierna för 
avfallsförebyggande och 
materialåtervinning, de politiska 
rekommendationerna från det europeiska 
klimatförändringsprogrammet, 
Förenta nationernas ramkonvention om 
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klimatförändringar och åtagandena i 
Kyotoprotokollet samt, bland annat, de 
befintliga målen för ramdirektivet om 
vatten, ramdirektivet om luftkvalitet, 
ramdirektivet om avfall och direktiven om 
farliga och svårnedbrytbara ämnen, 
OSPAR-konventionen, gemenskapens 
kemikaliepolitik och gemenskapens 
direktiv om långlivade organiska 
föroreningar.

Motivering

Den återstående delen av ändringsförslag 10 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 4
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 referensvärden bör 
användas i samband med analysen 
(framför allt vid analysen av
livscykelkostnaderna) och fastställandet 
av krav.

Motivering

Ändringsförslag 25 från första behandlingen återinförs delvis.
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Ändringsförslag 5
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 
bör tydligt ange förhållandet mellan 
klausulerna och de krav det gäller. Syftet 
med harmoniserade standarder bör inte 
vara att fastställa gränser för 
miljöaspekterna.

(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 i synnerhet användas om 
riktvärden fastställts. Dessa standarder bör 
tydligt ange förhållandet mellan 
klausulerna och de krav det gäller. Syftet 
med harmoniserade standarder bör inte 
vara att fastställa gränser för 
miljöaspekterna.

Ändringsförslag 6
SKÄL 34A (nytt)

(34a) Ibland kan det gå åt alltför mycket 
tid för att kontrollera överensstämmelsen 
som sig bör jämfört med den tid det 
normalt tar från det att en produkt släpps 
ut på marknaden till dess att den säljs till 
slutanvändaren. Därför bör 
genomförandeåtgärderna innefatta 
sådana föreskrifter att medlemsstaterna, 
redan innan de nationella myndigheterna 
utfärdar restriktioner för utsläppande på 
marknaden, kan utmäta påföljder som 
står i proportion till hur stora brister på 
överensstämmelse med lagens krav en 
produkt uppvisat och hur stora mängder 
av en energianvändande produkt med 
bristande överensstämmelse som släppts 
ut på marknaden inom gemenskapen.

Motivering

Ändringsförslag 25 från första behandlingen återinförs.
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Ändringsförslag 7
SKÄL 36A (nytt)

(36a) Bestämmelserna i artikel 35 i 
fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa bör vara 
tillämpliga på detta direktiv så snart 
fördraget trätt i kraft. Efter fördragets 
ikraftträdande bör en 
genomförandeåtgärd införas som 
planerat, såvida inte parlamentet genom 
en majoritet av sina ledamöter motsatt sig 
detta inom en fastställd tidsfrist.

Motivering

Ändringsförslag 30 från första behandlingen i ny utformning.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, STYCKE 1, LED 7A (nytt)

7a. ”oberoende anmält organ”: 
permanent expertorgan som utses av de 
offentliga myndigheterna och som är utan 
egna ekonomiska intressen på området. 
Organet skall genomföra utomstående 
kontroller av den produkt eller 
produktsektor som omfattas av en 
genomförandeåtgärd.

Motivering

Ändringsförslag 37 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, STYCKE 1, LED 12

(11) livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en 
energianvändande produkt genomgår från 
och med användning av råvaror till och 
med slutligt omhändertagande.

(11) livscykel: de på varandra följande och 
sammanhängande stadier som en 
energianvändande produkt genomgår från 
råmaterialutvinning till slutligt 
omhändertagande.
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Motivering

Ändringsförslag 40 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, STYCKE 1, LED 19A (nytt)

19a. ”riktmärke för produktekodesign”: 
bästa teknik i fråga om ekodesign med 
avseende på någon viss miljöaspekt, 
varvid internationella riktmärken skall 
användas – framför allt i fråga om 
energieffektivitet – när sådana finns att 
tillgå.

Motivering

Ändringsförslag 44 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Om en medlemsstat konstaterar att en 
energianvändande produkt som är försedd 
med CE-märkning enligt artikel 4 och 
använd på det sätt som avses inte 
överensstämmer med alla de relevanta 
bestämmelserna i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, skall tillverkaren 
eller dennes representant vara skyldig att 
bringa den energianvändande produkten 
i överensstämmelse med bestämmelserna i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
och/eller med CE-märkningen och se till 
att överträdelsen upphör enligt de villkor 
som medlemsstaten fastställer.

1. Om en medlemsstat konstaterar att en 
energianvändande produkt som är försedd 
med CE-märkning enligt artikel 4 och 
använd på det sätt som avses inte 
överensstämmer med alla de relevanta 
bestämmelserna i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, skall tillverkaren 
eller dennes representant vara skyldig att 
bringa den energianvändande produkten 
i överensstämmelse med bestämmelserna i 
den tillämpliga genomförandeåtgärden 
och/eller med CE-märkningen och se till 
att överträdelsen upphör enligt de villkor 
som medlemsstaten fastställer.

I undantagsfall får den behöriga 
myndigheten omedelbart förbjuda 
försäljningen av produkten, antingen på 
medlemsstatens territorium eller inom 
hela Europeiska unionen, till dess att 
överensstämmelse åter kunnat fastställas.
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Om den bristande överensstämmelsen 
fortsätter, skall medlemsstaten fatta beslut 
om att begränsa eller förbjuda utsläppande 
på marknaden och/eller ibruktagande av 
den energianvändande produkten i fråga 
eller se till att den dras tillbaka från 
marknaden.

Om den bristande överensstämmelsen 
fortsätter, skall medlemsstaten fatta beslut 
om att begränsa eller förbjuda utsläppande 
på marknaden och/eller ibruktagande av 
den energianvändande produkten i fråga 
eller se till att den dras tillbaka från 
marknaden.

Motivering

Ändringsförslag 50 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 12
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.

Varje energianvändande produkt som 
föranleder allvarliga tvivel på dess 
överensstämmelse med kraven i 
genomförandeåtgärderna skall 
automatiskt hänvisas till ett oberoende 
anmält organ.
Det anmälda oberoende organet skall 
återsända sitt motiverade yttrande så att 
en bedömning av vilka eventuella 
åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa 
bristerna hinner göras i tid.

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 

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 
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miljölednings- och 
miljöredovisningsordning (EMAS) och 
designfunktionen omfattas av denna 
registrering, skall denna organisations 
ledningssystem förutsättas överensstämma 
med kraven i bilaga V till detta direktiv.

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 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.

Motivering

Ändringsförslag 52 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 11A (nytt)

Artikel 11a
Åtgärder för små och medelstora företag 

och mycket små företag
1. För att små och medelstora företag och 
mycket små företag skall kunna efterleva 
bestämmelserna i detta direktiv skall 
kommissionen upprätta en databas som 
skall vara tillgänglig för allmänheten och 
som bland annat skall innehålla 
förenklade analysmodeller för 
produkternas livscykel, modeller för de 
positiva miljöeffekterna under varje etapp 
av livscykeln samt de krav på ekodesign 
som skall prioriteras för att produkternas 
energi- och vattenförbrukning och 
bullernivåer skall minska.
2. Medlemsstaterna skall, i synnerhet 
genom förstärkta nätverk och strukturer 
för stöd, uppmuntra små och medelstora 
företag och mycket små företag att 
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utveckla en miljöstrategi redan i samband 
med produktdesignen och att anpassa sig 
till kommande EU-lagstiftning.

Motivering

Ändringsförslag 56 från första behandlingen återinförs. Det är viktigt att vara medveten om 
att små företag (med färre än 50 anställda) och i synnerhet mycket små företag (med färre än 
tio anställda) har särskilda problem, exempelvis brist på mänskliga och/eller ekonomiska 
resurser för att informera sig om gällande gemenskapslagstiftning och för att anpassa sig till 
denna. Detta är en ekonomisk och social verklighet som kommissionen inte i tillräcklig grad 
beaktar i sitt förslag. Genom denna nya artikel föreslås finjusterade verktyg som skall hjälpa 
små och medelstora företag och mycket små företag att släppa ut ekodesignade produkter på 
marknaden.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 11B (nytt)

Artikel 11b
Konsumentinformation

Tillverkarna och distributörerna skall se 
till att konsumenterna av ekodesignade 
energianvändande produkter erhåller 
nödvändig information, i lämplig form, 
angående
a) produktens miljökonsekvenser under 
hela livscykeln,
b) produktens ekologiska profil och 
fördelarna med ekodesign,
c) hur konsumenterna kan bidra till en 
minskad energikonsumtion genom att 
använda produkten på ett hållbart sätt.

Motivering

Ändringsförslag 57 från första behandlingen återinförs delvis. Genom ändringsförslaget 
tillkommer en ny artikel om ”konsumentinformation”.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 12

1. Kommissionen skall anta 
genomförandeåtgärder i enlighet med 

1. Kommissionen skall anta 
genomförandeåtgärder i enlighet med 
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förfarandet i artikel 15.2. förfarandet i artikel 21.2 och i enlighet 
med gemenskapens miljöprioriteringar 
enligt exempelvis beslut nr 1600/2002/EG, 
direktiv 2000/60/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, om 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,
ii) den energianvändande produkten ha 
betydande miljöpåverkan,
iii) den energianvändande produkten ha 
en betydande potential för att förbättra sin 
miljöpåverkan.
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 prisnivå och 
livscykelkostnader,
v) hänsyn tas till de möjliga 
konsekvenserna för små och medelstora 
företag eller för särskilda produktgrupper 
som huvudsakligen tillverkas av små och 
medelstora företag.

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

2. Om kommissionen har berättigade skäl 
att inte vidta någon genomförandeåtgärd, 
till exempel att det finns en frivillig 
överenskommelse som kommer att bidra 
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till att de politiska målen nås snabbare 
eller billigare än vid obligatoriska krav 
och som är förenlig med kriterierna i 
bilaga VIIa, skall den avge en formell 
motivering till sitt beslut till rådet och 
Europaparlamentet.

a) Den energianvändande produkten skall 
ha en försäljnings- och handelsvolym 
inom gemenskapen på mer än 200 000 
enheter under ett år enligt senast 
tillgängliga 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.
3. När kommissionen överväger om ett 
utkast till genomförandeåtgärd skall 
utarbetas, skall den beakta eventuella 
synpunkter från den kommitté som avses i 
artikel 15 samt

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

a) gemenskapens prioriteringar på 
miljöområdet, t.ex. dem som fastställs i 
beslut nr 1600/2002/EG eller i Europeiska 
klimatförändringsprogrammet från 
kommissionen,

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

b) relevant självreglering, t.ex. frivilliga 
avtal, eller andra åtgärder som vidtas av 

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

4. När kommissionen utarbetar ett utkast 
till genomförandeåtgärd skall den

4. Genomförandeåtgärderna skall omfatta 
punkterna i förteckningen i bilaga VII 
och innehålla kvantitativa mål för graden 
av slumpmässig utomstående kontroll före 
distributionen samt bestämmelser om att 
medlemsstaterna regelbundet skall 
rapportera till kommissionen om denna 
verksamhet. Den procentuella andel av 
produkterna som skall testas skall 
fastställas utifrån marknadssituationen 
för dem.

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, 
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.
5. Genomförandeåtgärder skall uppfylla 
samtliga nedanstående kriterier:

5. Genomförandeåtgärderna skall ses över 
och, vid behov, anpassas till den tekniska 
utvecklingen vart tredje år.

a) Konsekvenserna för produktens sätt att 
fungera, sett ur användarens synvinkel, 
får inte bli märkbart negativa.
b) Hälsa, säkerhet och miljö får inte 
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påverkas negativt.
c) Konsekvenserna för konsumenterna får 
inte bli märkbart negativa, i synnerhet i 
fråga om produktens prisnivå och 
livscykelkostnader.
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.
6. Genomförandeåtgärderna skall 
innehålla krav på ekodesign i enlighet 
med bilaga I och/eller bilaga II.

6. Vid utarbetandet av standarderna skall 
kommissionen utnyttja det samlade 
kunnandet kring fastställande av 
märkning som gäller i hela EU.

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.
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.
8. Genomförandeåtgärderna skall omfatta 
punkterna i förteckningen i bilaga VII.
9. Kommissionens relevanta 
undersökningar och analyser under 
utarbetandet av genomförandeåtgärderna 
bör göras tillgängliga för allmänheten.
10. När så är lämpligt skall en 
genomförandeåtgärd som fastställer 
kraven för ekodesign åtföljas av riktlinjer 
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för hur de olika miljöaspekterna skall 
vägas mot varandra, vilka skall antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 15.2.

Motivering

Ändringsförslag 58 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 16
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, 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-, 
ventilations- och klimatanläggningar.

Vidare skall kommissionen under samma 
period lägga fram en separat 
genomförandeåtgärd för att minska 
samtliga produkters stand by-förluster. 
När det gäller IT-produkter skall 
förbrukning i avstängt läge generellt sett 
minskas så mycket som är tekniskt 
möjligt.

Motivering

Ändringsförslag 59 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 13A (ny)
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Artikel 13a
Undantag

Direktivet skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt, när dessa handhar 
lokala miljöproblem eller befintlig 
nationell miljölagstiftning, att i enlighet 
med fördraget 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, förutsatt att 
reglerna inte inverkar negativt på 
bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Bygger på ändringsförslag 61 från första behandlingen och skäl 20 i den gemensamma 
ståndpunkten.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 13B (ny)

Artikel 13b
Oberoende expertorgan

Det skall inrättas ett oberoende 
expertorgan med ansvar att jämföra 
befintliga lösningar, genomföra 
oberoende analyser och bistå 
kommissionen vid fastställandet av krav 
på ekodesign i genomförandeåtgärderna. 
Organet får ingå i befintliga byråer eller 
utgöra en ny struktur, så länge oberoende 
expertkunskaper om alla potentiella 
miljöaspekter finns tillgängliga. Organet 
skall förses med nödvändiga ekonomiska 
medel, varav en del kan tas från 
programmet ”Intelligent energi – Europa 
(2003–2006)”.

Motivering

Ändringsförslag 62 från första behandlingen återinförs.
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Ändringsförslag 19
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 som 
i synnerhet skall bidra till utarbetandet 
och översynen av genomförandeåtgärder, 
bedömningen av självregleringsåtgärder 
och inrättandet av effektiva mekanismer 
för övervakning av marknaden. 
Arbetsordningen för forumet skall 
fastställas av kommissionen.

Motivering

Ändringsförslag 57 och 24 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 16

Medlemsstaterna skall fastställa sanktioner 
för överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv. Sanktionerna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna skall fastställa sanktioner 
för överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv. Sanktionerna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande, med 
hänsyn till graden av bristande 
överensstämmelse och mängden icke 
överensstämmande produkter som släppts 
ut på marknaden innan medlemsstaterna 
förbjudit dem. Påföljderna skall i enlighet 
med nationell praxis uteslutande bidra till 
finansieringen av tillsynsmyndigheternas 
verksamhet.
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Motivering

Ändringsförslag 64 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 21
BILAGA I, DEL 3, PUNKT 2, STYCKE 1A OCH 1B (nya)

I syfte att välja ut riktmärket skall en 
bedömning göras av samtliga 
miljöaspekter hos en representativ modell 
av en energianvändande produkt under 
hela dess livscykel, grundad på realistiska 
antaganden om normala omständigheter 
och föreslagen användning. I 
bedömningen och genomförandeåtgärden 
skall i synnerhet några av de element som 
anges i del 2 ingå.
På grundval av bedömningen skall 
kommissionen och det oberoende 
expertorganet i samarbete med de 
tillverkare som tillhandahåller uppgifter 
sedan fastställa ett riktmärke för 
ekodesign för den energianvändande 
produkten.

Motivering

Bygger på ändringsförslag 66 från första behandlingen.

Ändringsförslag 22
BILAGA II, STYCKE 1 OCH 2

Specifika krav på ekodesign syftar till att 
förbättra en viss miljöaspekt hos en 
produkt. De kan i tillämpliga fall vara 
utformade som krav på minskad 
förbrukning av en särskild resurs, 
t.ex. begränsningar av resursanvändningen 
i olika faser i produktens livscykel (t.ex. 
gränser för vattenförbrukning under 
produktens användningsfas, gränser för 
mängden av ett bestämt material som får 
ingå i produkten eller krav på att en viss 
mängd återvunnet material används).

Specifika krav på ekodesign syftar till att 
förbättra en viss miljöaspekt hos en 
produkt. De kan i tillämpliga fall vara 
utformade som krav på minskad 
förbrukning av en särskild resurs, 
t.ex. begränsningar av resursanvändningen 
i olika faser i produktens livscykel (t.ex. 
gränser för vattenförbrukning under 
produktens användningsfas, gränser för 
mängden av ett bestämt material som får 
ingå i produkten eller krav på att en viss 
mängd återvunnet material används).

Eftersom åtgärder för energieffektivitet 
behövs snarast skall åtgärder vidtas för att 
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fastställa särskilda designkrav direkt, 
oberoende av de övriga miljöaspekter som 
omfattas av bedömningen.

När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärder som innehåller 
specifika krav på ekodesign enligt 
artikel 12 skall den för den 
energianvändande produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärden fastställa de 
relevanta parametrarna för ekodesign bland 
dem som anges i förteckningen i bilaga I 
del 1, och fastställa nivåerna på dessa krav 
i enlighet med förfarandet i artikel 15.2, 
enligt följande:

När kommissionen utarbetar 
genomförandeåtgärder som innehåller 
specifika krav på ekodesign enligt 
artikel 12 skall den för den 
energianvändande produkt som omfattas av 
genomförandeåtgärden fastställa de 
relevanta parametrarna för ekodesign bland 
dem som anges i förteckningen i bilaga I 
del 1, och fastställa nivåerna på dessa krav 
i enlighet med förfarandet i artikel 15.2, 
enligt följande:

Motivering

Ändringsförslag 67 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 23
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.

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 minska produktens 
miljöpåverkan.

När det gäller de representativa När det gäller de representativa 
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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).

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).

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.

Vid fastställandet av 
minimieffektivitetsnormerna skall man 
även beakta ett värde för koldioxidutsläpp 
som undviks. Värdet på de 
koldioxidutsläpp som undviks skall 
fastställas av kommissionen och 
regelbundet uppdateras. De externa 
kostnaderna för de koldioxidutsläppen får 
ingå i basmodellsberäkningarna.

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

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

Ändringsförslag 67 från första behandlingen återinförs delvis.

Ändringsförslag 24
BILAGA VIIA (ny)

BILAGA VIIa
Minimikriterier för att 
självregleringsinitiativ skall kunna 
omfattas av detta direktiv
1. Grundläggande krav
Självregleringsinitiativ skall vara 
förenliga med alla bestämmelser i 
fördraget (framför allt om den inre 
marknaden och konkurrens) samt med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
bland annat bestämmelserna för 
multilateral handel.
Näringsidkare från tredje länder skall få 
vara med både om att utforma och 
genomföra självregleringsinitiativen.
2. Mervärde
Självregleringsinitiativen skall skapa ett 
mervärde (jämfört med den sedvanliga 
näringsverksamheten) i form av bättre 
miljöprestanda som helhet hos de berörda 
energianvändande produkterna.
3. Representativitet
De företag och företagssammanslutningar 
som medverkar i en självreglerande 
åtgärd skall företräda en stor majoritet av 
den bransch som berörs av den, med så få 
undantag som möjligt. 
Konkurrensbestämmelserna skall 
respekteras.
4. Kvantitativt uttryckta och etappvis 
fördelade mål
De mål som ställs upp av de berörda 
parterna skall vara klara och entydiga 
och ha en väldefinierad utgångspunkt. 
Om ett självregleringsinitiativ spänner 
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över en längre tidsrymd skall där också 
ingå etappmål. Övervakningen av att 
målen och etappmålen nås skall kunna 
ske på ett tillförlitligt sätt och till ett 
överkomligt pris med hjälp av klara och 
tillförlitliga indikatorer. Utvecklingen av 
dessa indikatorer skall underlättas med 
hjälp av forskningsrön samt vetenskapliga 
och tekniska uppgifter.
5. Det civila samhällets medverkan
För att tillförsäkra insyn skall 
självregleringsinitiativen offentliggöras, 
bland annat med hjälp av internet och 
andra elektroniska informationsmedel.
Detsamma skall gälla för de etappvisa och 
slutliga övervakningsrapporterna. De 
berörda parterna, alltså näringslivet, 
frivilligorganisationer på miljöområdet 
och konsumentföreningar, skall ha 
möjlighet att uttala sig om alla 
självregleringsinitiativ.
6. Uppföljning och rapportering
Varje självregleringsinitiativ skall ha ett 
adekvat utformat uppföljningssystem med 
en klar ansvarsfördelning mellan 
näringslivet och oberoende kontrollörer. 
Kommissionens tjänsteenheter skall 
tillsammans med parterna i 
självregleringsinitiativet övervaka att 
målen nås.
Planen för uppföljning och rapportering 
skall vara detaljerad, insynsvänlig och 
objektiv. Det tillkommer kommissionens 
tjänsteenheter att med bistånd av den 
kommitté som avses i artikel 14 bedöma 
om målen nåtts.
7. Kostnadseffektiv förvaltning av 
självregleringsinitiativ
Förvaltningskostnaderna för 
självregleringsinitiativ, framför allt för 
kontrollen, får inte vara oskäligt 
betungande i förhållande till initiativens 
mål samt jämfört med andra tillgängliga 
politiska styrmedel.
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8. Hållbarhet
Självregleringsinitiativen skall 
överensstämma med de politiska målen 
med detta direktiv, bland annat dess 
helhetsperspektiv, och vara förenliga med 
de ekonomiska och sociala dimensionerna 
av en hållbar utveckling. Skyddet av 
konsumenternas intressen (hälsa, 
livskvalitet och ekonomiska intressen) 
skall också ingå i målen.
9. Förenlighet med andra incitament
Självregleringsinitiativen kommer 
knappast att leda till de resultat som 
förväntas av dem om andra faktorer och 
incitament, såsom marknadens krav, 
skatter eller nationell lagstiftning, skickar 
ut motstridiga signaler till dem som åtagit 
sig sådana initiativ. Politisk konsekvens 
är ytterst viktig i detta sammanhang och 
måste beaktas vid bedömningen av 
effekten hos ett självregleringsinitiativ.

Motivering

Ändringsförslag 73 från första behandlingen återinförs.
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MOTIVERING

I juni 2004, under det irländska ordförandeskapet, nådde rådet politisk enighet om 
direktivförslaget om att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter. Den 
slutliga gemensamma ståndpunkten antogs av rådet den 29 november och översändes till 
Europaparlamentet genom en skrivelse av den 13 december 2004.

Vid sin första behandling antog parlamentet 78 ändringar till detta viktiga ramdirektiv som 
skall minska energianvändande produkters negativa miljöpåverkan under hela livscykeln. De 
viktigaste frågorna i dessa ändringar var bestämmelser om genomförandeåtgärder, 
upprättandet av en verksamhetsplan, självregleringens roll, inrättandet av en nämnd för 
ekodesign, metoder för bedömning av överensstämmelse, krav på ekodesign 
(allmänna/särskilda), ett tillförlitligt marknadsövervakningssystem, stöd till små och 
medelstora företag, information till konsumenterna samt översynsklausul och dubbel rättslig 
grund.

I kvantitativa termer accepterade kommissionen ungefär en tredjedel av parlamentets 
ändringar (23 ändringar godkända helt, huvudsakligen, delvis eller principiellt), och rådet gick 
på samma linje som kommissionen i sin gemensamma ståndpunkt. En mer ingående analys 
ger emellertid vid handen att endast några få viktiga krav tagits med i den gemensamma 
ståndpunkten.

Dessa handlar främst om mekanismer för marknadsövervakning (artikel 3), upprättande av en 
arbetsplan (artikel 13), inrättande av ett samrådsforum liknande parlamentets föreslagna 
nämnd för ekodesign (artikel 14) samt en klausul om översyn av direktivets effektivitet och 
genomförandeåtgärder, mekanismer för marknadsövervakning och eventuella relevanta 
incitament till självreglering (artikel 19).

Rådet avvisar emellertid i sin gemensamma ståndpunkt utomstående kontroller som en princip 
i bedömningen av överensstämmelse och kräver att normer och ordningar för miljöledning 
skall införas (artikel 7). Vidare har rådet inte tagit med ”top runner”-metoden enligt japansk 
modell (bilaga II), uttrycker sig vagt om självregleringens roll (trots ett nytt skäl 16), avvisar 
en dubbel rättslig grund och möjligheten till undantag och föreskriver inga särskilda åtgärder 
till stöd för små och medelstora företag.

Detta är långt ifrån tillräckligt, i synnerhet som det föreslagna direktivet är ett ramdirektiv där 
rådet och Europaparlamentet överlåter avsevärda befogenheter till kommissionen och dess 
biträdande föreskrivande kommitté. Enligt direktivförslaget skall till och med tre direktiv som 
lyder under samarbets- och medbeslutandeförfarandet flyttas över till kommittéförfarandet.

Föredraganden föreslår därför ett återinförande av de ändringar som på ett bättre sätt tydliggör 
självregleringsåtgärdernas roll, skärper villkoren för bedömningen av överensstämmelse, 
tvingar kommissionen att lägga fram genomförandeåtgärder och förtydliga vilka åtgärder som 
är att förvänta samt ytterligare främjar små och medelstora företag och möjliggör information 
till och medvetandegörande av konsumenterna.
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Vidare är föredraganden inte nöjd med rådets nya formulering av artikel 12. Den mångfald av 
kriterier som införts kommer inte att underlätta kommissionens uppgift, eftersom det handlar 
om att vidta genomförandeåtgärder mot företag för att förbättra energianvändande produkters 
totala miljöprestanda under hela deras livscykel.

Slutligen anser föredraganden, även om han vill behålla artikel 95 i fördraget som enda 
rättslig grund för detta direktivförslag och därmed följer yttrandet från utskottet för rättsliga 
frågor av den 26 februari 2004, att det bör finnas möjlighet till undantag för medlemsstaterna 
för att hänsyn skall kunna tas till miljöproblem som ofta skiljer sig från en europeisk region 
till en annan. Den återinsatta artikel 13 tjänar detta syfte.


