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BEKNOPTE MOTIVERING

Inhoud en doel
Het voorstel, met de amendementen hieronder, is bedoeld om consumenten te sturen in de 
richting van milieuvriendelijke producten en diensten door op basis van milieucriteria een 
milieukeur, een uitmuntendheidskeurmerk, aan producten en diensten met topprestaties toe te 
kennen. Het logo van de milieukeur (EU-bloem) moet door de producenten worden gebruikt 
als marketinginstrument en de producten en diensten in kwestie moeten ermee worden 
gepromoot. Het voorstel vervangt Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren, dat lijdt onder een beperkte kennis van de keur en een beperkt 
gebruik ervan door de producenten, als gevolg van de al te bureaucratische processen en het al 
te bureaucratische beheer.

Relevante aspecten voor de ITRE-commissie
De herziening van de verordening inzake een EU-systeem voor de toekenning van 
milieukeuren heeft het potentieel een positieve impact op de energie-efficiëntie en op het 
concurrentievermogen van de producenten binnen de EU te genereren. 

In de eerste plaats levert de herziening van het EU-systeem voor de toekenning van 
milieukeuren een verbeterd systeem voor de bepaling van de criteria op dat doorslaggevend 
zal zijn met betrekking tot de vraag of de EU een voortrekkersrol, met actuele en ambitieuze, 
maar haalbare nomen op het gebied van energie-efficiëntie, zal spelen.

In de tweede plaats heeft de herziening van het systeem het potentieel voor extra 
mogelijkheden te zorgen voor bedrijven. Deze kunnen de EU-bloem gebruiken als effectief 
marketinginstrument op de hele gemeenschappelijke markt, waardoor tegelijk wordt 
bijgedragen tot duurzaamheid op milieugebied en voordelen ontstaan voor de consumenten, 
die steeds meer groenere producten en diensten eisen.

Jammer genoeg waren de resultaten van de bestaande wetgeving niet bevredigend. De 
rapporteur voor advies wil er daarom voor zorgen dat meer stimulansen voor bedrijven 
worden gecreëerd om aan het vrijwillige systeem deel te nemen en dat alle onnodige 
financiële en administratieve lasten voor de producenten worden vermeden, zonder dat 
evenwel afbreuk aan de geloofwaardigheid van het systeem wordt gedaan.

Met name rekening houdend met deze kwesties wil de rapporteur voor advies de volgende 
elementen van het voorstel verbeteren.

Geen voedsel in het toepassingsgebied van de verordening

In de herziene verordening zijn ook verwerkte levensmiddelen opgenomen, waarbij de criteria 
voor de toekenning van de milieukeur alleen betrekking hebben op de verwerking, het vervoer 
en de verpakking van deze levensmiddelen. Dit zou zorgen voor ernstige ongerijmdheden en 
zou de consumenten verwarren.
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In de eerste plaats zou de voorgestelde toepassing van de verordening op een beperkt deel van 
de voedingsproducten (verwerkte levensmiddelen, visserijproducten, producten uit de 
aquacultuur) een willekeurig onderscheid tussen producten creëren. In de tweede plaats zou 
door het feit dat alleen wordt gekeken naar de verwerking, het vervoer en de verpakking van 
een deel van de voedingsproducten, de levenscyclusbenadering worden geschonden en de 
fasen in de levenscyclus van voedingsproducten met de grootste impact op het milieu, 
namelijk productie en consumptie, worden veronachtzaamd. In de derde plaats kan verwarring 
ontstaan met de bestaande wetgeving op organische voeding. Daarom stelt de rapporteur voor 
advies voor om op EU-niveau afzonderlijk te werken aan etiketteringsvoorschriften voor 
voedingsproducten, in aansluiting op de bestaande EU-voedingsmiddelenwetgeving.

Duidelijke levenscyclusbenadering voor de bepaling van de criteria

Bij de ontwikkeling van de criteria moet rekening worden gehouden met de hele levenscyclus 
van producten, met het oog op zinvolle milieucriteria, waarmee consumenten in de richting 
van duurzamere consumptie- en producenten in de richting van duurzamere productiepatronen 
kunnen worden gestuurd.

Betere herkenning van de EU-milieukeur

Het opvallendste probleem is het gebrek aan herkenning van de keur door de EU-
consumenten. Daarom is het van het grootste belang zowel de kennis van de consument als 
die van de producent te verbeteren. Gelet op het subsidiariteitsbeginsel ligt de 
verantwoordelijkheid voor de promotie van de milieukeur bij de lidstaten. Toch kan op EU-
niveau enige sturing worden geboden, om een proces van wederzijds leren met betrekking tot 
de promotie van de milieukeur op te starten, met name gelet op het feit dat de nationale 
milieukeuren in sommige lidstaten erg succesvol zijn. Voorts kan de publieke sector een 
belangrijke rol met betrekking tot de promotie van milieukeuren spelen, door bij procedures 
voor overheidsaankopen rekening met deze keuren te houden. 

Aangezien promotieactiviteiten passende financiering behoeven, moet een deel van de 
inkomsten uit de registratierechten in de promotie van de milieukeur worden geïnvesteerd. 
Hierdoor wordt het systeem effectiever als marketinginstrument en trekt het meer producenten 
aan om er hun voordeel mee te doen, waardoor weer extra registratierechten worden 
gegenereerd.

Registratierechten

De rapporteur voor advies is tevreden met het voorstel tot afschaffing van de huidige 
jaarlijkse vergoedingen die de bevoegde instanties de gebruikers van de milieukeur 
aanrekenen, als significante stap om het systeem minder bureaucratisch te maken en de 
administratieve lasten voor de bedrijven te beperken. Voor de registratie stelt hij een 
vergoeding voor van maximum EUR 1000, in verhouding tot de omvang van elk bedrijf, met 
tegelijk de suggestie aan de lidstaten om in het geheel geen vergoeding aan te rekenen, als 
maatregel om het systeem te promoten.  
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Strengere marktbewaking

De marktbewaking moet worden verstrengd, met name om een gelijk speelveld op de hele 
gemeenschappelijke markt te garanderen. Daarom moet het nodige worden ondernomen opdat 
binnen elke lidstaat de vereiste middelen voorhanden zijn om voor marktbewaking te zorgen.

Transparante en niet-discriminerende registratie

Om discriminatie tussen EU-producenten en producenten uit derde landen te voorkomen 
moeten identieke regels voor registratie voor het gebruik van de milieukeur gelden. 
Producenten die gebruik van de milieukeur willen maken, moeten zich daarom laten 
registreren in een van de lidstaten waar het product op de markt is gebracht. Specifieke 
bepalingen moeten de registratie transparanter maken en verwarring bij de consument 
voorkomen.

Snelle uitbreiding van het aantal productgroepen

Met de verordening moet een systeem worden ingesteld waarmee snel criteria voor een groter 
aantal productgroepen kunnen worden gecreëerd. Het beperkte aantal productgroepen 
belemmert duidelijk een ruimere impact van de milieukeur als marketinginstrument. Als het 
aantal productgroepen wordt uitgebreid, kunnen meer bedrijven aan het systeem deelnemen.

Met het oog hierop moet een werkplan worden opgesteld en een tijdschema voor de 
uitvoering van het werkplan bepaald.

Voorts stelt de rapporteur voor advies een aantal maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de 
criteria gebaseerd zijn op wetenschappelijke normen en dat de betrokken belanghebbenden 
aan de nodige voorwaarden voldoen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Teneinde een proliferatie van 
milieukeursystemen te vermijden en betere 
milieuprestaties te bevorderen in alle 
sectoren waarin het milieueffect een 

(3) Teneinde een proliferatie van 
milieukeursystemen te vermijden en betere 
milieuprestaties te bevorderen in alle 
sectoren waarin het milieueffect een 
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element is bij de keuze van de consument, 
moet de mogelijkheid om de 
communautaire milieukeur te gebruiken 
worden uitgebreid. Daarbij moet er echter 
over worden gewaakt dat er een duidelijk 
onderscheid bestaat tussen deze 
verordening en Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 
2007 inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91.

element is bij de keuze van de consument, 
moet de mogelijkheid om de 
communautaire milieukeur te gebruiken 
worden uitgebreid. Gelet op de specifieke 
kenmerken van levensmiddelen moeten 
deze echter van het toepassingsgebied van 
deze verordening worden uitgesloten. De 
Commissie moet samenwerken met alle 
belanghebbenden, inclusief de 
wetenschappelijke gemeenschap, de 
civiele maatschappij en de 
bedrijfssectoren, om de ontwikkeling in de 
hand te werken van een milieukeur voor 
de milieuprestaties van verwerkte en 
onverwerkte levensmiddelen dat 
betrekking heeft op de hele levenscyclus 
van de producten, rekening houdend met 
de specifieke kenmerken van 
levensmiddelen op het gebied van 
gezondheid en voeding en met de 
bestaande en opkomende wettelijke 
ontwikkelingen in de hele Europese Unie.

Motivering

De uitsluiting van levensmiddelen van de voorliggende verordening is bedoeld om 
strijdigheden met de bestaande EU-levensmiddelenwetgeving en verwarring bij de consument 
te voorkomen. Zij sluit ook aan bij het levenscyclusprincipe, dat uitzonderlijk belangrijk is in 
de verordening. De Commissie moet de ontwikkeling in de hand werken van een milieukeur 
voor de milieuprestaties van verwerkte en onverwerkte levensmiddelen dat betrekking heeft 
op de hele levenscyclus van de producten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
de productgroep in kwestie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het communautaire milieukeursysteem 
is een onderdeel van het 
Gemeenschapsbeleid voor duurzame 
productie en consumptie dat tot doel heeft 
de negatieve effecten van productie en 
verbruik op het milieu, de volksgezondheid 
en de natuurlijke hulpbronnen te 

(4) Het communautaire milieukeursysteem 
is een onderdeel van het 
Gemeenschapsbeleid voor duurzame
productie en consumptie dat tot doel heeft 
de negatieve effecten van productie en 
verbruik op het milieu, de volksgezondheid 
en de natuurlijke hulpbronnen te 
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verminderen. Het systeem is erop gericht 
om via de milieukeur het gebruik te 
bevorderen van producten met een hoog 
milieuprestatieniveau. In dat verband is het 
passend te eisen dat de criteria waaraan 
producten moeten voldoen om de 
milieukeur te mogen dragen, gebaseerd 
zijn op de beste milieuprestaties die door 
producten op de communautaire markt 
worden bereikt. Deze criteria moeten 
eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn 
en moeten daarom beperkt blijven tot de 
belangrijkste milieueffecten van producten.

verminderen. Het systeem is erop gericht 
om via de milieukeur het gebruik te 
bevorderen van producten met een hoog 
milieuprestatieniveau. In dat verband is het 
passend te eisen dat de criteria waaraan 
producten moeten voldoen om de 
milieukeur te mogen dragen, gebaseerd 
zijn op de beste milieuprestaties die door 
producten op de communautaire markt 
worden bereikt. Deze criteria moeten 
eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn 
en moeten gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke gegevens, rekening 
houdend met de recentste technologische 
ontwikkelingen. Deze criteria moeten 
marktgericht zijn en moeten beperkt 
blijven tot de belangrijkste milieueffecten 
van producten gedurende de hele 
levenscyclus van de producten, waaronder 
de productiefase, de gebruikfase en de 
verouderingsfase.

Motivering

De criteria waaraan producten moeten voldoen om de milieukeur te mogen dragen, moeten 
betrouwbaar zijn. Dit kan alleen als de criteria een stevige wetenschappelijke basis hebben en 
als er naar behoren rekening bij wordt gehouden met recente technologische ontwikkelingen. 
Bij de criteria moet in de mate van het mogelijke ook rekening worden gehouden met alle 
hulpbronnen die zijn gebruikt en met alle effecten op milieu en gezondheid die gedurende de 
hele levenscyclus van het product in kwestie (goed of dienst) worden veroorzaakt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In het communautaire systeem van 
milieukeuren dient rekening te worden 
gehouden met bestaande communautaire 
wetgeving om te voorkomen dat de 
veiligheidsbeoordeling op uiteenlopende 
wijzen wordt benaderd.
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Motivering

De verordening voor milieukeuren mag er niet toe leiden dat in de Europese 
Gemeenschappen sprake zou zijn van een uiteenlopende benadering van de 
veiligheidsbeoordeling en het beheer en gebruik van chemicaliën, die thans onder de 
REACH- en de indelings- en etiketteringsrichtlijn vallen. De bestaande wetgeving blijft 
prioritair.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde het milieukeursysteem van de 
Gemeenschap te vereenvoudigen en de 
administratieve belasting in verband met 
het gebruik van de milieukeur te 
verminderen, moeten de beoordelings- en 
verificatieprocedures worden vervangen
door een registratiesysteem.

(6) Teneinde het milieukeursysteem van de 
Gemeenschap te vereenvoudigen en de 
administratieve belasting in verband met 
het gebruik van de milieukeur te 
verminderen, moeten de beoordelings- en 
verificatieprocedures worden ingepast in 
een geharmoniseerd registratiesysteem dat 
in alle lidstaten en door alle bevoegde 
instanties moet worden gebruikt.

Motivering

Het is belangrijk dat het registratiesysteem complementair is met de beoordelings- en 
verificatieprocedures, om de geloofwaardigheid van het systeem niet op te offeren aan de 
flexibiliteit.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Teneinde de rol van het 
communautaire systeem van milieukeuren 
in toekomstige herzieningen van deze 
verordening te vergroten, moet er een 
definitieve verschuiving plaatsvinden van 
de criteria voor de 10% best presterende 
producten naar de invoering van een 
gradueel systeem voor iedere 
productiecategorie, zodat de consument 
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wordt geholpen bij de keuze voor 
duurzame producten en producenten 
worden aangespoord om hun aanbod 
voortdurend te verbeteren.

Motivering

Voor de concrete uitbreiding van de rol van de communautaire milieukeuren wordt het 
systeem van de beste 10% niet effectief genoeg gevonden. Ieder product van iedere 
productgroep moet een keur kunnen krijgen en in een beoordelingssysteem moeten "A", "B" of 
"C" de milieuprestatie van het product aangeven.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien de vereenvoudigde procedures 
voor het gebruik van de milieukeur, is het 
passend de voorwaarden te omschrijven 
waaronder de milieukeur mag worden 
gebruikt en, teneinde de inachtneming van 
deze voorwaarden te verzekeren, van de 
bevoegde instanties te eisen dat zij 
verificaties uitvoeren en het gebruik van de 
milieukeur verbieden wanneer blijkt dat de 
voorwaarden voor het gebruik ervan niet in 
acht zijn genomen. Het is ook passend van 
de lidstaten te eisen dat zij regels 
vaststellen betreffende de sancties bij 
inbreuken op deze verordening en toe te 
zien op de tenuitvoerlegging daarvan.

(8) Gezien de vereenvoudigde procedures 
voor het gebruik van de milieukeur, is het 
passend de voorwaarden te omschrijven 
waaronder de milieukeur mag worden 
gebruikt en, teneinde de inachtneming van 
deze voorwaarden te verzekeren, van de 
bevoegde instanties te eisen dat zij 
verificaties uitvoeren en het gebruik van de 
milieukeur verbieden wanneer blijkt dat de 
voorwaarden voor het gebruik ervan niet in 
acht zijn genomen. Het is ook passend van 
de lidstaten te eisen dat zij regels 
vaststellen betreffende de sancties bij 
inbreuken op deze verordening en toe te 
zien op de tenuitvoerlegging daarvan. 
Hiertoe moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat de bevoegde instanties alle nodige 
financiële middelen en al het nodige 
personeel ter beschikking krijgen gesteld.

Motivering

De behoorlijke werking van de bevoegde instanties is ten zeerste afhankelijk van de middelen 
die hun door de lidstaten ter beschikking worden gesteld.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het bewustzijn van het grote publiek 
betreffende de milieukeur moet worden 
bevorderd via promotieacties die ervoor 
moeten zorgen dat de consument inzicht 
heeft in de betekenis van de milieukeur en 
op grond daarvan geïnformeerde keuzes 
kan maken.

(9) De belangstelling en kennis van het 
grote publiek betreffende de milieukeur 
moet worden bevorderd via promotieacties 
die ervoor moeten zorgen dat de 
consument inzicht heeft in de betekenis 
van de milieukeur en op grond daarvan 
geïnformeerde keuzes kan maken. De 
inkomsten uit vergoedingen voor 
registratieaanvragen die overeenkomstig 
deze verordening worden aangerekend, 
moeten in de eerste plaats worden 
gebruikt voor marketingdoeleinden.

Motivering

Het is duidelijk dat een van de grote tekortkomingen van het bestaande systeem het gebrek 
aan kennis van de consument is, als gevolg van slechte marketing. Daarom is het belangrijk 
hiervoor een aanzienlijke hoeveelheid financiële middelen uit te trekken. De belangstelling en 
kennis van het grote publiek betreffende de milieukeur moet worden bevorderd via 
promotieacties die ervoor moeten zorgen dat de consument inzicht heeft in de betekenis van 
de milieukeur en op grond daarvan geïnformeerde keuzes kan maken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij het communautaire 
milieukeursysteem moet rekening worden 
gehouden met de bestaande 
communautaire wetgeving, om 
uiteenlopende aanpakken en een steeds 
zwaardere administratieve belasting van 
de ondernemingen te voorkomen. Daarom 
moet de synergie tussen de verschillende 
productgerelateerde beleidsinstrumenten 
worden vergroot, om te zorgen voor een 
geharmoniseerd kader waarbinnen 
criteria worden gepresenteerd.
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Motivering

Aangezien de milieukeur maar een onderdeel is van het actieplan voor duurzame productie en 
consumptie, is het van groot belang te zorgen voor synergie met de andere acties van het 
plan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Aangezien kleine bedrijven minder 
gemakkelijk van nieuwe regelingen en 
nieuwe normen profiteren, moeten de 
voorlichtingsbureaus die ingevolge de 
komende Small Business Act worden 
opgericht ook tot taak krijgen informatie 
over het milieukeursysteem te verstrekken.

Motivering

Omwille van het midden- en kleinbedrijf moet het milieukeursysteem aan de Small Business 
Act gekoppeld worden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Aangezien milieukeursystemen 
altijd extra werk met zich meebrengen, 
met name voor kleine ondernemingen, 
moet de Commissie er actief naar streven 
dat de verschillende milieukeursystemen 
op elkaar afgestemd worden.

Motivering

Het is van groot belang dat er rekening wordt gehouden met de administratieve lasten voor 
het midden- en kleinbedrijf en dat ernaar gestreefd wordt deze zo veel mogelijk te verlichten.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Teneinde de marketing van producten 
die de milieukeur dragen op nationaal en 
communautair niveau te bevorderen en 
verwarring van de consument te 
voorkomen, moet bovendien de samenhang 
van het communautaire milieukeursysteem 
en de nationale milieukeursystemen binnen 
de Gemeenschap worden versterkt.

(10) Teneinde de marketing van producten 
die de milieukeur dragen op nationaal en 
communautair niveau te bevorderen en 
verwarring van de consument te 
voorkomen, moet bovendien de samenhang 
van het communautaire milieukeursysteem 
en de nationale milieukeursystemen binnen 
de Gemeenschap worden versterkt en een 
officiële EU-internetsite in het leven 
worden geroepen, waarop alle informatie 
en werkwijzen die te maken hebben met 
de Europese milieukeur te vinden zijn, ter 
informatie van de burgers. De co-
existentie van deze systemen moet leiden 
tot een "win-win"-situatie voor beide 
keuren, door middel van de uitwisseling 
van beste praktijken. Bovendien moet het 
communautaire milieukeursysteem de van 
een milieukeur voorziene producten op de 
nationale markt promoten en de 
penetratie van van een milieukeur 
voorziene producten op de markten van 
andere lidstaten bevorderen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat levensmiddelen betreft, als 
omschreven in artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad, is deze 
verordening uitsluitend van toepassing op 
verwerkte levensmiddelen en producten 
van visserij en aquacultuur.

Deze verordening is niet van toepassing 
op levensmiddelen als omschreven in
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad.
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Motivering

De uitsluiting van levensmiddelen van de voorliggende verordening is bedoeld om 
strijdigheden met de bestaande EU-levensmiddelenwetgeving en verwarring bij de consument 
te voorkomen. Zij sluit ook aan bij het levenscyclusprincipe, dat uitzonderlijk belangrijk is in 
de verordening. De Commissie moet de ontwikkeling in de hand werken van een milieukeur 
voor de milieuprestaties van verwerkte en onverwerkte levensmiddelen dat betrekking heeft 
op de hele levenscyclus van de producten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
de productgroep in kwestie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst de instanties aan die 
belast worden met de uitvoering van de uit 
deze verordening voortvloeiende taken 
(hierna "de bevoegde instantie" of "de 
bevoegde instanties" genoemd) en waakt 
erover dat zij operationeel zijn. Wanneer 
meer dan één bevoegde instantie wordt 
aangewezen, bakent de relevante lidstaat 
de respectieve bevoegdheden af legt zij de 
nodige coördinatie-eisen vast.

1. Elke lidstaat wijst de instanties aan die 
belast worden met de uitvoering van de uit 
deze verordening voortvloeiende taken 
(hierna "de bevoegde instantie" of "de 
bevoegde instanties" genoemd) en zorgt 
ervoor dat zij operationeel zijn door 
verstrekking van alle nodige financiële en 
personele middelen. Wanneer meer dan 
één bevoegde instantie wordt aangewezen, 
bakent de relevante lidstaat de respectieve 
bevoegdheden af legt zij de nodige 
coördinatie-eisen vast.

Motivering

De behoorlijke werking van de bevoegde instanties is ten zeerste afhankelijk van de middelen 
die hun door de lidstaten te beschikking worden gesteld.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de bepaling van de milieuprestatie 
van producten wordt uitgegaan van de 
producten met de beste milieuprestaties op 
de communautaire markt. Daarbij wordt 
gekeken naar de belangrijkste 

2. Bij de bepaling van de milieuprestatie 
van producten wordt uitgegaan van de 
producten met de beste milieuprestaties op 
de communautaire markt. Daarbij wordt 
gekeken naar de belangrijkste, 
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milieueffecten gedurende de levenscyclus 
van producten, met name het effect op de 
klimaatverandering, de effecten op de 
natuur en de biodiversiteit, het verbruik 
van energie en hulpbronnen, de productie 
van afvalstoffen, de emissie naar alle 
milieucompartimenten, de verontreiniging 
door fysische effecten en het gebruik en het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

wetenschappelijk bewezen milieueffecten 
gedurende de totale levenscyclus van 
producten, waaronder het effect op de 
klimaatverandering, de effecten op de 
natuur en de biodiversiteit, het verbruik 
van energie en hulpbronnen, de productie 
van afvalstoffen, de emissie naar alle 
milieucompartimenten, de verontreiniging 
door fysische effecten en het gebruik en het 
vrijkomen van stoffen met een potentieel 
milieurisico zoals in de communautaire 
wetgeving omschreven. De bestaande 
criteria voor de milieukeur van de diverse 
productgroepen worden vóór ...* herzien, 
zodat ze steeds voldoen aan de norm van 
de levenscyclus, die in dit artikel wordt 
uiteengezet.
* 18 maanden na de vaststelling van deze 
verordening.

Motivering

Meestal zijn de bestaande criteria voor de milieukeur voor productgroepen geen 
weerspiegeling van de feitelijke norm van de levenscyclus die in dit artikel wordt omschreven. 
In overweging 4 wordt bovendien verlangd dat de criteria beperkt blijven tot de belangrijkste 
milieueffecten van producten. De Commissie dient dan ook op korte termijn over te gaan tot 
een herziening van de bestaande criteria voor alle productgroepen, zodat deze aansluiten bij 
de gehanteerde aanpak en principes. Bestaande wetgeving zoals REACH voorziet adequaat in 
het risicobeheer van chemische stoffen en is er onder meer op gericht om het milieueffect 
daarvan te verminderen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De milieukeurcriteria behelzen de 
milieueisen waaraan een product moet 
voldoen om de milieukeur te mogen 
dragen.

3. De milieukeurcriteria behelzen de 
milieueisen waaraan een product 
gedurende zijn hele levenscyclus moet 
voldoen om de milieukeur te mogen 
dragen, rekening houdend met de 
recentste technologische ontwikkelingen, 
alsmede de technische en economische 
haalbaarheid van de aanpassingen die 
nodig zijn om binnen een redelijke 
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tijdsspanne aan de eisen te voldoen.

Motivering

De criteria waaraan producten moeten voldoen om de milieukeur te mogen dragen, moeten 
betrouwbaar zijn. Dit kan alleen als de criteria een stevige wetenschappelijke basis hebben en 
als er naar behoren rekening bij wordt gehouden met recente technologische ontwikkelingen. 
Bij de criteria moet in de mate van het mogelijke ook rekening worden gehouden met alle 
hulpbronnen die zijn gebruikt en met alle effecten op milieu en gezondheid die gedurende de 
hele levenscyclus van het product in kwestie (goed of dienst) worden veroorzaakt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de vaststelling van de 
milieukeurcriteria wordt rekening 
gehouden met de criteria die zijn 
vastgesteld voor andere milieukeuren, 
wanneer die voor de desbetreffende 
productgroep bestaan.

6. Bij de vaststelling van de 
milieukeurcriteria wordt rekening 
gehouden met de criteria die zijn 
vastgesteld voor andere milieukeuren, 
wanneer die voor de desbetreffende 
productgroep bestaan, om de synergie te 
bevorderen. Voor producten waarop 
bestaande communautaire wetgeving 
inzake etikettering van toepassing is, 
komen de milieukeurcriteria altijd 
overeen met de hoogste milieueisen.

Motivering

De milieukeur is een uitmuntendheidskeurmerk. Hoewel het wenselijk is onnodige 
administratieve lasten te voorkomen door rekening te houden met criteria die in het kader van 
bestaande wetgeving al zijn vastgesteld, is het bijgevolg ook belangrijk dat deze criteria 
overeenkomen met de hoogste milieueisen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na raadpleging van het BMEU kunnen ook 
lidstaten, bevoegde instanties en andere 
belanghebbenden het proces van 

Na raadpleging van het BMEU kunnen ook 
lidstaten, bevoegde instanties en andere 
belanghebbenden het proces van 



PE416.298v02-00 16/28 AD\762960NL.doc

NL

uitwerking of herziening van de 
milieukeurcriteria opstarten.

uitwerking of herziening van de 
milieukeurcriteria opstarten, waarbij zij 
blijk moeten geven van neutraliteit, 
objectiviteit en een evenwichtige kijk op 
de bedrijfssectoren. 

Motivering

De milieukeurcriteria moeten voldoende marktgericht zijn om er de producten en diensten 
mee te kunnen verspreiden die de beste milieuprestaties op de communautaire markt hebben. 
Dit kan worden gerealiseerd via een eerlijke en transparante procedure waarbij alle 
belanghebbenden worden betrokken en rekening met het standpunt van de bedrijfssectoren 
wordt gehouden.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer criteria worden uitgewerkt 
voor andere verwerkte levensmiddelen 
dan producten van de aquacultuur, 
hebben deze criteria uitsluitend 
betrekking op de verwerking, het vervoer 
en de verpakking van die producten.

Schrappen

Motivering

De uitsluiting van levensmiddelen van de voorliggende verordening is bedoeld om 
strijdigheden met de bestaande EU-levensmiddelenwetgeving en verwarring bij de consument 
te voorkomen. Zij sluit ook aan bij het levenscyclusprincipe, dat uitzonderlijk belangrijk is in 
de verordening. De Commissie moet de ontwikkeling in de hand werken van een milieukeur 
voor de milieuprestaties van verwerkte en onverwerkte levensmiddelen dat betrekking heeft 
op de hele levenscyclus van de producten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
de productgroep in kwestie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Werkprogramma
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1. Binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
na voorafgaand overleg met het BMEU 
bereidt de Commissie een 
werkprogramma voor de communautaire 
milieukeur voor, dat zij publiceert.
2. Het werkprogramma omvat een 
strategie voor de ontwikkeling van het 
milieukeursysteem, alsmede een open lijst 
van producten die als prioriteiten voor 
communautaire actie zullen worden 
beschouwd.
3. Het werkprogramma wordt regelmatig 
herzien.

Motivering

Het werkprogramma zal de samenwerking tussen de Commissie en het BMEU 
vergemakkelijken en er tegelijk voor zorgen dat strategische besluitvorming en planning zijn 
gewaarborgd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van het BMEU stelt de 
Commissie maatregelen vast om specifieke 
milieukeurcriteria voor elke productgroep 
vast te stellen.

1. De Commissie stelt maatregelen vast om 
specifieke milieukeurcriteria voor elke 
productgroep vast te stellen.

De ontwerpmilieucriteria worden 
ontwikkeld volgens de procedure in 
bijlage I, rekening houdend met het 
werkprogramma in artikel 7 bis. Uiterlijk 
drie maanden nadat het eindverslag in 
punt 3 van deel A van bijlage I bij de 
Commissie is ingediend, wordt het BMEU 
over het document met de voorgestelde 
criteria geraadpleegd. De Commissie 
verstrekt een motivering en documentatie 
met betrekking tot de redenen voor 
eventuele veranderingen in de criteria in 
het eindverslag.
Uiterlijk drie maanden na de raadpleging 
van het BMEU dient de Commissie een 
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voorstel voor milieukeurcriteria in bij het 
op grond van artikel 16 opgerichte comité, 
waarna zij maatregelen vaststelt om 
specifieke milieukeurcriteria voor elke 
productgroep goed te keuren. De 
Commissie houdt rekening met de 
opmerkingen van het BMEU en verstrekt 
een motivering en documentatie met 
betrekking tot de redenen voor eventuele 
veranderingen die na de raadpleging van 
het BMEU in het voorstel zijn 
aangebracht.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, door toevoeging van 
nieuwe onderdelen, moeten worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar in artikel 16, lid 2, wordt 
verwezen.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, door toevoeging van 
nieuwe onderdelen, moeten worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar in artikel 16, lid 2, wordt 
verwezen.

Motivering

De deadlines worden ingesteld om het probleem te remediëren dat het met de raadpleging 
van Commissiediensten door andere Commissiediensten niet lukt om snel akkoorden over de 
vaststelling of herziening van milieukeurcriteria te sluiten. Dit is van cruciaal belang voor de 
doelstelling van de voorgestelde verordening om meer productcategorieën onder het systeem 
te laten vallen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aangeven, wanneer passend, welke drie 
doorslaggevende milieukenmerken op de 
milieukeur zullen worden vermeld;

(b) aangeven, wanneer passend, welke drie 
doorslaggevende milieukenmerken op de 
milieukeur kunnen worden vermeld;

Motivering

Het is van vitaal belang dat er een mechanisme komt dat de voortdurende productverbetering 
in aanmerking neemt, ook tijdens de geldigheidsduur van milieukeurcriteria. Momenteel 
worden de productcriteria vastgesteld voor lange periodes (bijv. drie jaar) en kunnen niet 
worden veranderd; het is zelfs moeilijk kleine wijzigingen in de formulering aan te brengen, 
zodat die nieuwe, duurzamer bestanddelen kan omvatten of deze aan te passen aan de 
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technische vooruitgang, zonder de volledige procedure voor het opnieuw aanvragen van een 
milieukeur te doorlopen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de geldigheidsperiode van de criteria en 
van de beoordelingsvoorschriften 
specificeren.

(c) de ten hoogste 2 jaar bedragende
geldigheidsperiode van de criteria en van 
de beoordelingsvoorschriften specificeren.

Motivering

Het is van vitaal belang dat er een mechanisme komt dat de voortdurende productverbetering 
in aanmerking neemt, ook tijdens de geldigheidsduur van milieukeurcriteria. Momenteel 
worden de productcriteria vastgesteld voor lange periodes (bijv. drie jaar) en kunnen niet 
worden veranderd; het is zelfs moeilijk kleine wijzigingen in de formulering aan te brengen, 
zodat die nieuwe, duurzamer bestanddelen kan omvatten of deze aan te passen aan de 
technische vooruitgang, zonder de volledige procedure voor het opnieuw aanvragen van een 
milieukeur te doorlopen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) specificeren hoeveel een product 
tijdens de geldigheidsperiode van de 
criteria maximaal mag worden veranderd.

Motivering

Het is bijzonder belangrijk dat de criteria in enige mate flexibel zijn en niet opnieuw moeten 
worden gedefinieerd telkens als een groep van producten een kleine verandering ondergaat.

Amendement 24
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de milieukeur te kunnen gebruiken,
laten fabrikanten, importeurs, 
dienstverleners, groot- of detailhandelaars 
die de milieukeur wensen te gebruiken, 
zich registreren bij een van de bevoegde 
instanties waarnaar in artikel 4 wordt 
verwezen, overeenkomstig de volgende 
regels:

1. Om de milieukeur te kunnen gebruiken 
laten fabrikanten, importeurs, 
dienstverleners, groot- of detailhandelaars 
die de milieukeur wensen te gebruiken, 
zich in een van de lidstaten waar het 
product in de handel is gebracht of zal 
worden gebracht registreren bij een van de 
bevoegde instanties waarnaar in artikel 4 
wordt verwezen.

(a) wanneer een product afkomstig is uit 
één lidstaat, gebeurt de registratie bij de 
bevoegde instantie van die lidstaat;
(b) wanneer een product in dezelfde vorm 
afkomstig is uit verscheidene lidstaten, 
gebeurt de registratie bij de bevoegde 
instantie in een van die lidstaten;
(c) wanneer een product afkomstig is van 
buiten de Gemeenschap, gebeurt de 
registratie bij de bevoegde instantie in een 
van de lidstaten waarin het product in de 
handel wordt of is gebracht.
De milieukeur heeft één van de in bijlage II 
getoonde vormen.

De milieukeur heeft één van de in bijlage II 
getoonde vormen.

De milieukeur mag alleen worden gebruikt 
voor producten waarvoor een registratie is 
gebeurd en die voldoen aan de 
milieukeurcriteria welke gelden voor de 
producten in kwestie.

De milieukeur mag alleen worden gebruikt 
voor producten waarvoor een registratie is 
gebeurd en die voldoen aan de 
milieukeurcriteria welke gelden voor de 
producten in kwestie.

Motivering

Amendement bedoeld om de registratie te vereenvoudigen: registratie is mogelijk bij de 
bevoegde instantie van een van de lidstaten waar het product in de handel is gebracht of zal 
worden gebracht, ongeacht de vraag waar het product vandaan komt. Het voorstel van de 
Commissie bevoordeelt producten van buiten de EU ten opzichte van EU-producten: 
eerstgenoemde producten kunnen worden geregistreerd bij een bevoegde instantie in een 
willekeurige lidstaat waar het product in de handel is gebracht of wordt gebracht, terwijl EU-
producten moeten worden geregistreerd in de lidstaat van herkomst. Amendement is bedoeld 
om deze scheve situatie recht te zetten en alle producten gelijk te behandelen.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instantie waarbij een 
aanvraag tot registratie wordt ingediend, 
kan een vergoeding van maximaal 
200 euro aanrekenen voor de uitvoering 
van de registratie. Wanneer een vergoeding 
in rekening wordt gebracht, mag de 
milieukeur slechts worden gebruikt nadat 
die vergoeding binnen de gestelde termijn 
is betaald.

3. De bevoegde instantie waarbij een 
aanvraag tot registratie wordt ingediend, 
kan voor de uitvoering van de registratie
een vergoeding aanrekenen van 
maximaal EUR 1000, in verhouding tot de 
omvang van het bedrijf. De vergoeding is 
gebaseerd op:

a) de kosten als gevolg van de 
verstrekking van informatie en de 
verlening van assistentie aan bedrijven 
door de bevoegde instanties en
b) de kosten als gevolg van het beheer van 
het registratieproces.
De lidstaten kunnen als maatregel om het 
systeem te promoten, besluiten om geen 
vergoeding te vragen. Wanneer een 
vergoeding in rekening wordt gebracht, 
mag de milieukeur slechts worden gebruikt 
nadat die vergoeding binnen de gestelde 
termijn is betaald.

Motivering

De voorgestelde vergoeding van maximum EUR 200 is zonder enige twijfel te laag, zelfs de 
kosten van de registratie kunnen er niet mee worden gedekt. Zij is ook oneerlijk, omdat alle 
bedrijven ermee op dezelfde manier worden behandeld, ongeacht hun omvang. Tot slot 
worden de lidstaten erdoor beroofd van een bron van inkomsten die zouden kunnen worden 
gebruikt om de milieukeur te promoten en het systeem als geheel te ondersteunen. De 
lidstaten moeten vrij worden gelaten om een vergoeding vast te stellen van een kostenefficiënt 
bedrag of aanvragers zelfs volledig van de verplichting tot betaling van een vergoeding te 
ontslaan.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van 
een aanvraag tot registratie onderzoekt de 
betrokken bevoegde instantie de 
documentatie als bedoeld in lid 2.

4. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van 
een aanvraag tot registratie verifieert de 
betrokken bevoegde instantie de 
documentatie als bedoeld in lid 2, alsmede 
of het product voldoet aan de door de 
Commissie op grond van artikel 8 
vastgestelde criteria.

Als de documentatie volledig is, kent de 
bevoegde instantie elk product een 
registratienummer toe.

Als de documentatie goedgekeurd is, het 
product voldoet aan de criteria en de 
registratie conform de beoordelings- en 
verificatie-eisen is, kent de bevoegde 
instantie elk product een registratienummer 
toe. De bevoegde instantie sluit de 
goedkeuringsprocedure binnen vier 
maanden na de indiening van de 
aanvraag af.

Motivering

Een van de belangrijkste voordelen van de bestaande wetgeving was de hoge mate van 
geloofwaardigheid ervan, die niet op de helling mag worden gezet door een afschaffing van 
de aan de toekenning van de milieukeur voorafgaande beoordelings- en verificatieprocedures 
ter wille van de flexibiliteit. Dit werd tot dusver gegarandeerd door verificatie door een 
derde.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde instantie die een product 
heeft geregistreerd, meldt elke registratie 
aan bij de Commissie. De Commissie stelt 
een gemeenschappelijk register samen en 
actualiseert dit op gezette tijd. Bedoeld 
register kan geraadpleegd worden door het 
publiek.

6. De bevoegde instantie die een product 
heeft geregistreerd, meldt elke registratie 
aan bij de Commissie. De Commissie stelt 
een gemeenschappelijk register samen en 
actualiseert dit op gezette tijd. Bedoeld 
register kan via een aan de milieukeur 
gewijde portaalsite geraadpleegd worden 
door het publiek.
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Motivering

Erkenning van de milieukeur kan bevorderd worden door openheid, bekendheid en 
informatievoorziening via een gebruikersvriendelijke portaalsite.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De milieukeur mag worden aangebracht 
op producten die onder de registratie 
vallen, alsook op het desbetreffende 
promotiemateriaal.

7. De milieukeur mag worden aangebracht 
op producten die onder de registratie 
vallen, alsook op het desbetreffende 
promotiemateriaal. De plaats van de 
milieukeur is prominent en markeert het 
product zelfs als het samen met andere 
producten wordt gekocht.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Wanneer een milieukeur wordt 
aangebracht op andere verwerkte 
levensmiddelen dan producten van de 
aquacultuur, die niet voldoen aan de eisen 
van Verordening (EG) nr. 834/2007, 
wordt zij in hetzelfde gezichtsveld 
aangevuld met een aanduiding die 
aangeeft dat de keur uitsluitend 
betrekking heeft op de milieuprestaties bij 
de verwerking, het vervoer en de 
verpakking van het product. 

Schrappen

De eerste alinea is ook van toepassing op 
verwerkte levensmiddelen die zijn 
geëtiketteerd overeenkomstig artikel 24 
van Verordening (EG) nr. 834/2007.

Motivering

De uitsluiting van levensmiddelen van de voorliggende verordening is bedoeld om 
strijdigheden met de bestaande EU-levensmiddelenwetgeving en verwarring bij de consument 
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te voorkomen. Zij sluit ook aan bij het levenscyclusprincipe, dat uitzonderlijk belangrijk is in 
de verordening. De Commissie moet de ontwikkeling in de hand werken van een milieukeur 
voor de milieuprestaties van verwerkte en onverwerkte levensmiddelen dat betrekking heeft 
op de hele levenscyclus van de producten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
de productgroep in kwestie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instantie die het product 
heeft geregistreerd, verricht op gezette 
tijden of na klacht verificaties met 
betrekking tot registraties die het heeft 
gedaan. Deze verificaties kunnen de vorm 
aannemen van steekproeven.

2. De bevoegde instantie die het product 
heeft geregistreerd, verricht op gezette 
tijden of na klacht verificaties met 
betrekking tot registraties die het heeft 
gedaan. Deze verificaties kunnen de vorm 
aannemen van steekproeven. De 
Commissie zorgt ervoor dat de bevoegde 
instanties regelmatig steekproeven 
uitvoeren. De lidstaten voorzien de 
bevoegde instanties van alle nodige 
middelen om deze steekproeven uit te 
voeren.

Motivering

De behoorlijke werking van de bevoegde instanties is ten zeerste afhankelijk van de middelen 
die hun door de lidstaten ter beschikking worden gesteld.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Midden- en kleinbedrijf

Ter bescherming van het midden- en 
kleinbedrijf
a) ziet de Commissie erop toe dat de 
voorlichtingsbureaus die ingevolge de 
komende Small Business Act worden 
opgericht ook tot taak krijgen informatie 
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over het milieukeursysteem te 
verstrekken; en
b) streeft de Commissie er actief naar dat 
de verschillende milieukeursystemen op 
elkaar afgestemd worden.

Motivering

Het is van groot belang dat er rekening wordt gehouden met de administratieve lasten voor 
het midden- en kleinbedrijf en dat ernaar gestreefd wordt deze zo veel mogelijk te verlichten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De co-existentie van de communautaire 
milieukeur met de nationale 
milieukeursystemen wordt gegarandeerd 
door middel van de uitwisseling van beste 
praktijken. Bovendien kan het 
communautaire milieukeursysteem de van 
een milieukeur voorziene producten op de 
betreffende nationale markt promoten en 
de penetratie van van een milieukeur 
voorziene producten op de markten van 
andere lidstaten bevorderen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met het BMEU zullen de 
lidstaten en de Commissie het gebruik van 
de communautaire milieukeur bevorderen 
via bewustmakingsacties en
informatiecampagnes, gericht op 
consumenten, producenten, uitschrijvers 
van openbare aanbestedingen, handelaars, 
detailhandelaars en het grote publiek, en zo 
de brede verspreiding van het systeem 

In samenwerking met het BMEU zullen de 
lidstaten en de Commissie het gebruik van 
de communautaire milieukeur bevorderen 
via bewustmakingsacties,
informatiecampagnes, gericht op 
consumenten, producenten, uitschrijvers 
van openbare aanbestedingen, handelaars, 
detailhandelaars en het grote publiek, en de 
verspreiding van informatie via het aan de 
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ondersteunen. milieukeur gewijde webportaal, en zo de 
brede verspreiding van het systeem 
ondersteunen. Hoewel de marketing van 
het milieukeursysteem een nationale 
bevoegdheid blijft, om beter rekening met 
de voorkeuren van de consumenten in 
elke lidstaat te kunnen houden, moet voor 
gemeenschappelijke 
marketingdeskundigheid worden gezorgd, 
om sturing en coördinatie te bieden, de 
uitwisseling van beste praktijken te 
bevorderen en concrete actieplannen op 
communautair niveau te ontwikkelen.
De overheidssector is meer bij de promotie 
van het milieukeursysteem betrokken, 
zowel als voortrekker, door het voorbeeld 
te stellen, om de communautaire 
milieudoelstellingen te halen, als ook als 
consument. Wanneer de communautaire 
instellingen en de nationale overheden in 
het kader van een overheidsopdracht 
producten aankopen waarvoor 
milieukeurcriteria bestaan, voldoen deze 
producten bijgevolg op zijn minst aan de 
eisen van het communautaire 
milieukeursysteem.

Motivering

Marketingcampagnes moeten aangepast zijn aan de specifieke noden van elke markt, om 
doeltreffender te zijn. Overheidsopdrachten kunnen een zeer efficiënt instrument zijn om 
producten met een milieukeur te promoten, niet alleen doordat ze een lidstaat in staat stellen 
een voorbeeld te stellen voor de consumenten, maar ook doordat ze een beslissende impuls 
aan de marktvraag naar milieuvriendelijke producten geven.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een gebruikershandleiding 
opgesteld die autoriteiten welke openbare 
aanbestedingen uitschrijven begeleiding 
geeft bij het gebruiken van de 
milieukeurcriteria.

Er wordt een gebruikershandleiding 
opgesteld die wordt vertaald in alle 
officiële Gemeenschapstalen en die 
autoriteiten welke openbare 
aanbestedingen uitschrijven begeleiding 
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geeft bij het gebruiken van de 
milieukeurcriteria.

Opmerking: de Commissie zal een model 
opstellen voor zowel de handleiding voor 
de gebruikers van de milieukeur en de 
relevante bevoegde instanties als de 
handleiding voor de autoriteiten die 
openbare aanbestedingen uitschrijven.

Opmerking: de Commissie zal een model 
opstellen, dat in alle officiële 
Gemeenschapstalen wordt vertaald, voor 
zowel de handleiding voor de gebruikers 
van de milieukeur en de relevante 
bevoegde instanties als de handleiding voor 
de autoriteiten die openbare 
aanbestedingen uitschrijven.

Motivering

Een vertaling zowel van de gebruikershandleiding als van het model zal de 
aanvraagprocedure die bedrijven moeten doorlopen om de milieukeur te verkrijgen, 
vergemakkelijken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 4 bis (nieuw) (aan het einde van Bijlage II)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belettering van de milieukeur wordt 
vastgesteld door de bevoegde instantie in 
iedere lidstaat, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de officiële taal of talen van 
de desbetreffende lidstaat en wel zodanig 
dat de tekst gelijkwaardig is aan de 
Engelse grondtekst.
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