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23.5.2018 A8-0165/2 

Amendement  2 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Motion for a resolution 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de richtlijn 

inzake ecologisch ontwerp ten doel heeft 

de energie-efficiënte en het niveau van 

milieubescherming te verhogen door 

middel van geharmoniseerde vereisten die 

de werking van de interne markt 

waarborgen en de voortdurende 

vermindering van het algemene 

milieueffect van energiegerelateerde 

producten bevorderen; overwegende dat 

deze maatregelen ook een positieve 

uitwerking hebben op de energiezekerheid 

door de verlaging van het energiegebruik; 

Schrappen 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Amendement  3 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de richtlijn een 

sterkere bijdrage zou kunnen leveren aan 

de inspanningen van de EU om de energie-

efficiëntie te verbeteren en zou kunnen 

bijdragen aan de verwezenlijking van de 

klimaatactiedoelstellingen; 

C. overwegende dat de intrekking van 

de richtlijn inzake ecologisch ontwerp een 

sterkere bijdrage zou kunnen leveren aan 

de inspanningen van Europa om de 

energie-efficiëntie te verbeteren; 

benadrukt dat energie, en met name 

fossiele brandstof, moet worden 

beschouwd als een belangrijke hulpbron 

die ook ter ondersteuning van 

werkgelegenheid kan dienen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Amendement  4 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat begin 2018 29 

specifieke voorschriften inzake ecologisch 

ontwerp van kracht waren, die betrekking 

hadden op verschillende productgroepen, 

en dat drie in het kader van de richtlijn 

erkende vrijwillige overeenkomsten waren 

aangenomen; 

Schrappen 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Amendement  5 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat, hoewel het 

toepassingsgebied van de richtlijn inzake 

ecologisch ontwerp in 2009 werd 

uitgebreid tot alle energiegerelateerde 

producten (met uitzondering van 

vervoersmiddelen), nog geen producten 

die geen energie verbruiken zijn 

opgenomen onder de vereisten inzake 

ecologisch ontwerp; 

M. overwegende dat alle in de 

entertainmentsector gebruikte 

podiumverlichting tegen 2020 overbodig 

zal zijn geworden en dat er geen 

verlichting van vergelijkbare sterkte te 

krijgen zal zijn, hoewel deze noodzakelijk 

is voor de creatieve sector; overwegende 

dat podiumverlichting derhalve buiten het 

toepassingsgebied van de wetgeving moet 

vallen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Amendement  6 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat in de richtlijn 

inzake ecologisch ontwerp gesteld wordt 

dat haar complementariteit met de 

REACH-verordening inzake chemische 

stoffen moet bijdragen tot de verhoging 

van hun respectieve effect en tot de 

formulering van coherente, door de 

fabrikanten toe te passen eisen; 

overwegende dat de eisen in verband met 

het gebruik van gevaarlijke chemische 

stoffen en de recycling ervan tot dusverre 

beperkt zijn geweest; 

O. overwegende dat de richtlijn inzake 

ecologisch ontwerp negatieve gevolgen zal 

hebben voor theaters en vergelijkbare 

gelegenheden in Europa, en dan in het 

bijzonder voor kleine zalen, die 

onevenredig hard zullen worden 

getroffen; voorts overwegende dat de 

creatieve sector buiten het 

toepassingsgebied van deze richtlijn moet 

vallen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Amendement  7 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat het EU-actieplan 

voor de circulaire economie het 

engagement omvat om aspecten van de 

circulaire economie te benadrukken in 

toekomstige productontwerpeisen in het 

kader van de richtlijn inzake ecologisch 

ontwerp door stelselmatig zaken als 

repareerbaarheid, duurzaamheid, 

verbeterbaarheid en recycleerbaarheid, of 

de identificatie van bepaalde materialen 

of stoffen te analyseren; 

R. overwegende dat de richtlijn inzake 

ecologisch ontwerp rampzalige gevolgen 

zal hebben voor de entertainmentsector en 

de Europese cultuur; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Amendement  8 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

2017/2087(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herinnert eraan dat de richtlijn 

van de Commissie vereist dat zij met 

uitvoeringsmaatregelen komt wanneer 

een product voldoet aan de criteria, d.w.z. 

een significant handelsvolume, significant 

milieu-effect en potentieel voor 

verbetering; benadrukt de 

verantwoordelijkheid die op de Commissie 

rust met betrekking tot de uitvoering van 

dit mandaat en dat zij er voor moet zorgen 

dat de voordelen voor consumenten, de 

circulaire economie en het milieu op 

effectieve wijze worden verwezenlijkt, in 

de onderkenning dat dergelijke 

productnormen alleen op het niveau van 

de EU kunnen worden toegepast en dat de 

lidstaten derhalve afhankelijk zijn van de 
Commissie voor het nemen van de nodige 

maatregelen; 

4. vindt dat dergelijke arbitraire 

energiegerelateerde besluiten niet door de 
niet-verkozen Commissie moeten worden 

genomen; 

Or. en 

 

 


