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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0399),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0277/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 9 oktober 2008 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 80a.3 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2009), och av 
följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av 
parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

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

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om upprättande av en ram för att fastställa 
krav på ekodesign för energirelaterade

produkter

om upprättande av en ram för att fastställa 
krav på ekodesign för produkter 

I hela dokumentet och till att börja med i 
titeln ska ”energirelaterade produkter” 
ersättas med ”produkter”.

Or. en

Motivering

Att begränsa tillämpningsområdet till energirelaterade produkter kommer inte att leda till att 
man uppnår den fulla potentialen för kostnadseffektiva förbättringar av produkters 
miljöpåverkan eftersom bara ett fåtal nya produktgrupper skulle läggas till. Direktivet 
innehåller för övrigt kriterier för vilka produkter som ska omfattas av genomförandeåtgärder, 
däribland konsekvensbedömningar osv. Det är därför inte motiverat att lägga till en relativt 
godtycklig förhandsbedömning. Genom en utvidgning av tillämpningsområdet till annat än 
energirelaterade produkter får man större flexibilitet att prioritera produkter som har 
betydande miljöpåverkan och stor potential att göras mer miljövänliga. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för energirelaterade produkter 
kan skapa handelshinder och snedvriden 
konkurrens i gemenskapen och följaktligen 
ha en direkt inverkan på upprättandet av 
den inre marknaden och hur den fungerar.
Endast genom att harmonisera nationella 

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagar och administrativa bestämmelser om 
ekodesign för produkter kan skapa 
handelshinder och snedvriden konkurrens 
i gemenskapen och följaktligen ha en 
direkt inverkan på upprättandet av den inre 
marknaden och hur den fungerar. Endast 
genom att harmonisera nationella lagar kan 
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lagar kan sådana handelshinder och den 
illojala konkurrensen förebyggas. Genom 
en utvidgning av tillämpningsområdet till 
alla energirelaterade produkter kan kraven 
på ekodesign för alla viktiga 
energirelaterade produkter harmoniseras 
på gemenskapsnivå.

sådana handelshinder och den illojala 
konkurrensen förebyggas. Genom en 
utvidgning av tillämpningsområdet till alla 
produkter kan kraven på ekodesign för alla 
produkter som har betydande 
miljöpåverkan och stor potential till 
förbättring av sin miljöpåverkan
harmoniseras på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

Nödvändig anpassning på grund av utvidgningen av tillämpningsområdet till alla produkter i 
enlighet med ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov avseende miljöskydd, 
eller att införa nya bestämmelser grundade 
på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd för att lösa ett 
problem som är specifikt för den 
medlemsstaten och som har uppkommit 
efter beslutet om den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, får göra det i 
enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i
vilken föreskrivs en anmälningsskyldighet 
till och godkännande av kommissionen.

(10) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov avseende miljöskydd, 
eller att införa nya bestämmelser grundade 
på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd för att lösa ett 
problem som är specifikt för den 
medlemsstaten och som har uppkommit 
efter beslutet om den tillämpliga 
genomförandeåtgärden, får göra det i 
enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i 
vilken föreskrivs en anmälningsskyldighet 
till och godkännande av kommissionen, 
under förutsättning att eventuella sådana 
nationella bestämmelser inte motverkar 
den inre marknadens funktion.

Or. en
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Motivering

Om man behåller eller inför nya nationella bestämmelser får detta inte hindra den inre 
marknadens funktion. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Detta direktiv bör även främja en 
integrering av ekodesigntänkande i små 
och medelstora företag och i mycket små 
företag. Ett sätt att underlätta en sådan 
integrering skulle kunna vara att se till att 
det finns gott om lättillgänglig information 
om huruvida deras produkter bidrar till en 
hållbar utveckling.

(21) Detta direktiv bör även främja en 
integrering av ekodesigntänkande i små 
och medelstora företag och i mycket små 
företag. Ett sätt att underlätta en sådan 
integrering skulle kunna vara att se till att 
det finns gott om lättillgänglig information 
om huruvida deras produkter bidrar till en 
hållbar utveckling. Vidare bör 
kommissionen se till att organisationer 
som företräder europeiska små och 
medelstora företag får lämpligt 
ekonomiskt stöd för att garantera att små 
och medelstora företag och mycket små 
företag kan delta effektivt i det 
samrådsforum som avses i artikel 18. 

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag och mycket små företag har i regel inte tid, ekonomiska 
möjligheter eller språkkunskaper för att delta direkt i samrådsforumets arbete. Denna uppgift 
bör därför överlåtas till europeiska organisationer som företräder små och medelstora 
företag, som bör få ekonomiskt stöd för detta. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Kommissionen bör på grundval av 
erfarenheterna av direktivets tillämpning se 

(38) Kommissionen bör på grundval av 
erfarenheterna av direktivets tillämpning se 
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över dess funktion och effektivitet och 
bedöma om det är lämpligt att utvidga 
tillämpningsområdet så att det också 
omfattar andra produkter än 
energirelaterade produkter. Vid denna 
översyn bör kommissionen samråda med 
företrädare för medlemsstaterna och med 
berörda parter.

över dess effektivitet och
genomförandeåtgärder samt metoderna 
för utarbetandet av 
genomförandeåtgärderna. Vid denna 
översyn bör kommissionen samråda med 
företrädare för medlemsstaterna och med 
berörda parter.

Or. en

Motivering

Utvidgningen av tillämpningsområdet till alla produkter kommer att leda till att andra
miljöparametrar än energieffektivitet tas mer i övervägande. Därför behöver metoderna för 
utarbetandet av genomförandeåtgärder ses över. En metod med många olika kriterier 
överensstämmer också med den livscykelinriktade synen som lyfts fram i handlingsplanen för 
hållbar konsumtion, produktion och industri. Motsvarar det ändringsförslag som hänför sig 
till artikel 21 om översynen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energirelaterad produkt (nedan kallad 
produkt): en produkt som påverkar 
energiförbrukningen när den används
och som släpps ut på marknaden och/eller 
tas i bruk i Europeiska unionen, inklusive 
delar avsedda att ingå i energirelaterade 
produkter som omfattas av detta direktiv, 
vilka släpps ut på marknaden och/eller tas 
i bruk som enskilda delar för 
slutanvändare och vilkas miljöprestanda 
kan bedömas separat.

1. Produkt: en produkt som släpps ut på 
marknaden och/eller tas i bruk i Europeiska 
unionen och vars miljöprestanda kan 
bedömas separat.

Or. en

Motivering

Nödvändig anpassning på grund av utvidgningen av tillämpningsområdet till alla produkter i 
enlighet med ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 ska kommissionen senast 
den 6 juli 2007 upprätta en arbetsplan, som 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och 
efter att ha hört det samrådsforum som 
avses i artikel 18 ska kommissionen 
upprätta en arbetsplan, som ska göras 
tillgänglig för allmänheten.

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

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

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

Arbetsplanen ska ändras regelbundet och 
minst vart tredje år av kommissionen efter 
det att den har hört samrådsforumet.

Or. en

Motivering

Datumet i den första meningen är inaktuellt och bör därför utgå. För att ha några hållramar 
föreslås dock att kommissionen minst vart tredje år lägger fram en ny arbetsplan för att säkra 
en kontinuerlig förbättring och planeringssäkerhet för näringslivet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 2012 se 
över lämpligheten av att utvidga 
direktivets tillämpningsområde till 
produkter som inte är energirelaterade, 
detta direktivs effektivitet, inklusive 
genomförandeåtgärder, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
marknadsövervakning och eventuella 

Kommissionen ska senast den 6 juli 2010 
se över detta direktivs effektivitet och dess 
genomförandeåtgärder, metoderna för 
utarbetandet av genomförandeåtgärderna 
och hur effektivt dessa täcker 
produkternas miljöpåverkan under hela 
deras livscykel, tröskeln för 
genomförandeåtgärder, mekanismer för 
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relevanta incitament till självreglering, 
efter det att den har hört det samrådsforum 
som avses i artikel 18, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

marknadsövervakning och eventuella 
relevanta incitament till självreglering, 
efter det att den har hört det samrådsforum 
som avses i artikel 18, samt när så är 
lämpligt förelägga Europaparlamentet och 
rådet förslag om ändring av direktivet.

Or. en

Motivering

Utvidgningen av tillämpningsområdet till alla produkter kommer att leda till att andra 
miljöparametrar än energieffektivitet tas mer i övervägande. Därför behöver metoderna för 
utarbetandet av genomförandeåtgärder ses över för att behandla inte enbart parametern 
energieffektivitet utan en produkts hela livscykel. En metod med många olika kriterier 
överensstämmer också med den livscykelinriktade synen som lyfts fram i handlingsplanen för 
hållbar konsumtion, produktion och industri.
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 6 september 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning)
KOM(2008)0399 av den 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 24 juli 2008 för att bland annat granska 
ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid behandlingen1 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 
om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter 
och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/57/EG och 2000/55/EG konstaterade den rådgivande gruppen enhälligt att när man i den 
engelska versionen ersatte ”penalties” med ”rules” [ändringen berör inte den svenska 
versionen] och lade till den sista meningen (som lyder "Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den dag som anges i artikel 23.1 och alla senare 
ändringar som gäller dem så snart som möjligt") borde detta ha markerats med den 
gråskuggning som i allmänhet används i samband med innehållsmässiga ändringar. 

                                               
1 Gruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och arbetade utifrån den 
engelska, som var textens originalversion.
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Vid behandlingen var gruppen därmed enig om att förslaget inte innehåller några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen 
konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av oförändrade bestämmelser 
tillsammans med de innehållsmässiga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar 
sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
juridisk rådgivare juridisk rådgivare tf generaldirektör
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MOTIVERING

Våra nuvarande konsumtions- och produktionsmönster har betydande miljöpåverkan, 
inbegripet växthusgaser, föroreningar och uttömning av naturtillgångar. Det kan göras 
mycket för att göra vår konsumtion och produktion i Europa mer hållbar, utan att det medför 
ytterligare kostnader för företag och hushåll, och detta kan skapa fördelar. (Citat från 
kommissionen om dess handlingsplan för hållbar konsumtion, produktion och industri, som 
bl.a. innehåller krav på ekodesign för fler produkter).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005, nedan kallat direktivet 
om ekodesign, upprättar en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande 
produkter.  Syftet med förslaget till omarbetning av direktivet om ekodesign är att infoga 
ändringsdirektiv 2008/28/EG1 i direktivet och utöka dess tillämpningsområde så att 
gemenskapskraven på ekodesign omfattar alla energirelaterade produkter.  Dessa krav på 
ekodesign är bindande bestämmelser, omfattas av genomförandeåtgärder och syftar till att 
säkerställa att produkter inte har en skadlig inverkan på miljön. 

Omarbetning

Först och främst beklagar jag att kommissionen bara föreslår en mycket begränsad 
omarbetning av det viktiga direktivet om ekodesign, särskilt som det inte förefaller vara några 
"innehållsmässiga ändringar" i direktivet som kräver en omarbetning.  

Tillämpningsområde

Kommissionen föreslår i sin omarbetning bara att utvidga direktivets tillämpningsområde till 
”energirelaterade produkter”, definierat som ”en produkt som påverkar energiförbrukningen 
när den används”, och åtar sig att 2012 se över om det är lämpligt att utvidga 
tillämpningsområdet ytterligare. Jag föreslår dock att tillämpningsområdet redan nu utvidgas 
till alla produkter, med undantag för transportmedel för personer eller varor för att skapa 
större flexibilitet att anpassa sig till framtida utmaningar på miljöområdet och prioriteringar 
såsom hållbar användning av naturtillgångar. Enligt kommissionens konsekvensbedömning 
har detta alternativ faktiskt utpekats som det bästa alternativet, medan det alternativ som 
presenteras i detta förslag inte ens har utvärderats! 

Det övergripande syftet med direktivet om ekodesign är att förbättra produkters 
miljöprestanda till lägsta livscykelskostnader. Det förutsätts att de flesta produkter kan uppnå 
bättre egenskaper med färre negativa effekter för miljön till samma eller bara något högre 
kostnader för konsumenterna. Att begränsa tillämpningsområdet till energirelaterade 
produkter kommer inte att leda till att man uppnår den fulla potentialen för kostnadseffektiva 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2005/32/EG 
om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets 
direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, vad gäller 
kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 81, 20.3.2008, s. 48).
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förbättringar av produkters miljöpåverkan eftersom bara ett fåtal nya produkter skulle läggas 
till. 

Det är därför mycket viktigt att EU:s regelverk för ekodesign möjliggör en systematisk 
integrering av miljörelevanta aspekter i designfasen för alla produkter med 
förbättringspotential.

En utvidgning av tillämpningsområdet för direktivet om ekodesign kommer inte att hindra 
den pågående genomförandeprocessen eftersom direktivet är ett ramdirektiv och en ändring i 
tillämpningsområdet skulle därför inte ha en direkt inverkan på valet av produkter. Det 
ankommer fortfarande på kommissionen att i enlighet med det föreskrivande 
kommittéförfarandet besluta vilka produkter som ska omfattas av genomförandeåtgärder och 
hur de ska prioriteras. Det vore inte befogat att lägga till en relativt godtycklig 
förhandsbedömning, såsom utvidgningen till uteslutande energirelaterade produkter.

Genom att utvidga tillämpningsområdet till annat än energirelaterade produkter får man större 
flexibilitet att prioritera produkter som har betydande miljöpåverkan och stor potential att 
göras mer miljövänliga. Det skulle ge möjlighet att fastställa miljörelaterade minimistandarder 
för ett större antal produkter och därmed förbättra produkternas miljöprestanda och erbjuda 
konsumenterna ett större urval av hållbara produkter.

I en tid med minskande naturtillgångar kommer miljövänliga och energieffektiva produkter 
inte bara att gagna konsumenterna och miljön utan också i allt större utsträckning vara 
avgörande för europeiska företags framgång och konkurrenskraft.   

Översyn

Med mitt förslag att utvidga tillämpningsområdet till alla produkter nu är en bedömning av 
om det behövs ytterligare utvidgning inte längre aktuell. Samtidigt behövs fortfarande en 
översyn av alla direktivets mekanismer. Dessutom bör metoderna för de förberedande 
undersökningarna för genomförandeåtgärderna kontrolleras. Utvidgningen av 
tillämpningsområdet till alla produkter kommer att leda till att andra miljöparametrar än 
energieffektivitet tas mer i övervägande. Därför behövs det en översyn av metoderna för 
utarbetandet av genomförandeåtgärderna för att behandla en produkts hela livscykel som 
också överensstämmer med den livscykelinriktade synen som lyfts fram i handlingsplanen för 
hållbar konsumtion, produktion och industri.
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