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BEKNOPTE MOTIVERING

De algemene doelstelling van de verordening voor een communautair systeem van 
milieukeuren, is de bevordering van duurzame productie en consumptie van producten en de 
duurzame levering en het duurzaam gebruik van diensten. Een vrijwillig systeem, de 
milieukeur, is bedoeld om de consument in de richting te sturen van de best presterende 
producten die in de handel zijn. De rapporteur voor advies is ingenomen met het 
Commissievoorstel tot herziening van het systeem van milieukeuren en met de inspanningen 
om de tekortkomingen in het bestaande systeem aan te pakken.

De milieukeur is onderdeel van het actieplan voor duurzame consumptie en productie en een 
duurzaam industriebeleid. Uw rapporteur onderschrijft het algemeen belang van het actieplan 
en steunt de algemene doelstellingen van het voorstel over de milieukeur. In dit verband 
moeten pogingen tot verbetering van het bestaande systeem door het minder kostbaar en 
minder bureaucratisch te maken en meer bekendheid te geven, worden toegejuicht. Het is met 
het oog op de consistentie en het voorkomen van versnippering in de interne markt ook van 
belang harmonisatie met andere milieukeursystemen na te streven.

Uw rapporteur is ingenomen met de afschaffing van de jaarlijkse heffingen, wat met name 
van belang is voor KMO's. De invoering van een model zodat de criteriadocumenten 
gebruikersvriendelijker worden is eveneens van belang, maar de rapporteur legt er de nadruk 
op dat het niet voldoende is het "formulier" voor de criteria te herzien zonder de feitelijk 
inhoud daarvan te herzien.

De herziening van het systeem van milieukeuren lijkt in hoofdzaak een administratieve en 
procedurele exercitie te zijn die geen oplossing biedt voor de gebreken in de beginselen van 
de geldende milieukeurcriteria voor producten. In de meeste gevallen zijn de geldende criteria 
geen weerspiegeling van de feitelijke levenscyclusnorm. Uw rapporteur is van mening dat de 
criteria niet alleen betrekking zouden moeten hebben op de eindproducten maar ook op zaken 
als het verwerkingsproces, consumptiepatronen, consumentengedrag en klimaatverandering.
Daarom moet er een fundamentele herziening komen van de bestaande productcriteria zodat 
deze getuigen van een bredere blik op de duurzaamheid en van een concreet 
levenscyclusperspectief. Het milieukeursysteem moet aansluiten op de bestaande EU-
wetgeving (REACH, indelings- en etiketteringsverordening) en niet voor een afwijkende 
benadering kiezen. Het is van doorslaggevend belang dat de ontwikkeling van de criteria 
uitgaat van wetenschappelijk bewezen feiten.

Het voorstel lijkt producten van buiten de EU te bevoordelen boven EU-producten. 
Eerstgenoemde producten kunnen worden geregistreerd bij een bevoegde instantie in 
onverschillig welke lidstaat waar het product in de handel is gebracht of wordt gebracht, EU-
producten moeten worden geregistreerd in de lidstaat van herkomst.

De rapporteur vindt het jammer dat de Commissie, met het voorstel het milieukeursysteem uit 
te breiden tot een beperkt segment voedingsmiddelen en dranken, slechts enkele fasen in hun 
levenscyclus in aanmerking wil nemen, zoals verwerking, vervoer en verpakking. De ernstige 
milieugevolgen van voedingsmiddelen en dranken doen zich voor in het stadium van 
productie en consumptie en het is onbegrijpelijk dat deze beide belangrijke stadia in de 
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levenscyclus uitgesloten worden van beoordeling door de Commissie. Het is even 
onbegrijpelijk dat verwerkte levensmiddelen onder de werkingssfeer van het 
milieukeursysteem vallen en verse levensmiddelen niet. Uw rapporteur is dan ook van mening 
dat de bestaande uitsluiting van alle levensmiddelen en dranken moet worden gehandhaafd.

Momenteel zijn er aanmerkelijke verschillen in benadering en interpretatie tussen de 
autoriteiten, wat leidt tot fragmentatie van de interne markt. De procedure en de timing van de 
behandeling van aanvragen voor de milieukeur door de bevoegde nationale instanties moeten 
dan ook worden geharmoniseerd.

Voorts moet er een mechanisme komen dat de voortdurende verbetering van producten in 
aanmerking neemt. 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.

Tenslotte moeten de inspanningen om de milieukeur bij de consument meer bekendheid te 
geven worden opgevoerd, met name door het opzetten van een officiële Europese internetsite 
waarin alle nuttige informatie en praktijken kunnen worden gevonden.

Uw rapporteur is er vast van overtuigd dat de consument de macht heeft om 
consumptiepatronen te veranderen en keuzes wil maken voor duurzamer producten, het is dan 
ook van groot belang hem te helpen bij het uitoefenen van zijn invloed. Het onderhavige 
voorstel is hiervoor een belangrijk instrument en de voorgestelde amendementen zouden de 
kracht ervan vergroten. 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 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 

(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 
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en de natuurlijke hulpbronnen te 
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.

en de natuurlijke hulpbronnen te 
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 
tijdens hun totale levenscyclus, waaronder 
de productiefase en het gebruik.

Motivering

Bij het vaststellen van de criteria voor de milieukeur dient rekening te worden gehouden met 
de volledige levenscyclus van de producten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.
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Amendement 3

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 
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 4

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

Motivering

Voorlichtings- en educatieve campagnes vormen een belangrijk communicatie-instrument om 
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de milieukeur op korte termijn bij de consument grotere bekendheid te geven. 

Amendement 5

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, die 
beschikbaar is in alle officiële talen van 
de Gemeenschap. Bovendien moeten 
producten die het nationale of 
communautaire milieukeur dragen, op de 
nationale markten worden gestimuleerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) Er dient te worden erkend dat, 
hoewel we weten dat nationale 
milieukeuren bewustzijn bij de consument 
kunnen creëren, het doel van deze 
verordening is om op de lange termijn een 
communautair milieukeur te ontwikkelen 
ter vervanging van de nationale en 
regionale milieukeuren.
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Motivering

De milieukeur is de enige officiële regeling voor de hele interne markt. De bestaande 
nationale of regionale milieukeuren dekken de interne markt slechts gedeeltelijk af. De 
nieuwe verordening beoogt het gebruik van de milieukeur te veralgemenen, teneinde de 
proliferatie van milieu-etiketteringsregelingen te voorkomen.

Amendement 7

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 
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.

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, 
wetenschappelijk bewezen milieueffecten 
gedurende de totale levenscyclus van 
producten, die 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 kunnen omvatten.
Uiterlijk *, worden de bestaande criteria 
voor de milieukeur van de diverse 
productgroepen herzien, zodat ze steeds 
voldoen aan de norm van de levenscyclus, 
die in dit artikel wordt uiteengezet.
___________

* 18 maanden na de inwerkingtreding 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 met 
de gehanteerde aanpak en principes.



AD\764126NL.doc 9/14 PE415.324v02-00

NL

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 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letters b en c

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;

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

(c) de geldigheidsperiode van de criteria en 
van de beoordelingsvoorschriften 
specificeren, die echter niet langer mag 
zijn dan twee jaar;
(c bis) de toegelaten productvariabiliteit 
tijdens de geldigheidsduur 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 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 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 registreren bij een van de bevoegde 
instanties waarnaar in artikel 4 wordt 
verwezen.
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(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.

Motivering

This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als de documentatie goedgekeurd is, kent 
de bevoegde instantie elk product een 
registratienummer toe. De bevoegde 
instantie sluit de procedure binnen vier 
maanden na de aanvraag af.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commisisie voorgestelde tekst Amendement

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.

De bevoegde instantie waarbij een 
aanvraag tot registratie wordt ingediend, 
kan een vergoeding van maximaal 
1000 euro aanrekenen, afhankelijk van de 
omvang van het bedrijf, voor de uitvoering 
van de registratie. Deze vergoeding is 
gebaseerd op:
(a) de kosten die ontstaan in verband met 
het leveren van informatie en bijstand aan 
bedrijven door de bevoegde organen;
(b) de kosten van de uitvoering van de 
registratie;
De lidstaten kunnen besluiten geen 
vergoeding aan te rekenen, als middel om 
deze regeling te stimuleren.  
Wanneer een vergoeding in rekening wordt 
gebracht, mag de milieukeur slechts 
worden gebruikt nadat die vergoeding 
binnen de gestelde termijn is betaald.

Motivering

Er zijn nog altijd slechts 26 productgroepen vastgesteld en ongeveer 500 bedrijven in de EU 
die producten met de milieukeur produceren. De bestaande regeling is weinig bekend en 
wordt dan ook slechts mondjesmaat door het bedrijfsleven gebruikt. Om het gebruik door het 
bedrijfsleven, en met name het MKB, te bevorderen, moet de vergoeding niet meer kosten dan 
100 euro.

Amendement 12

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 

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



PE415.324v02-00 12/14 AD\764126NL.doc

NL

promotiemateriaal. milieukeur is prominent en markeert het 
product zelfs als het samen met andere 
producten wordt gekocht.

Amendement 13

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 
ondersteunen.

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 
ondersteunen en daarnaast op het grote 
publiek gerichte algemene 
milieubewustmakingsacties bevorderen 
om bij te dragen tot het ontstaan van een 
milieubesef bij de consument en tot 
verspreiding en erkenning van de 
communautaire milieukeur.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commisisie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de 
maximumvergoeding als bedoeld in artikel 
9, lid 3, verhogen en de bijlagen bij deze 
verordening wijzigen.

De Commissie kan de 
maximumvergoeding als bedoeld in artikel 
9, lid 3, alleen verhogen en de bijlagen bij 
deze verordening wijzigen als de 
verhoging bedoeld is ter dekking van de 
registratiekosten.

Motivering

Het is onduidelijk hoeveel de Commissie het maximum mag verhogen en waarvoor. Om 
onduidelijkheid hierover te vermijden, mag het maximumbedrag alleen worden verhoogd ter 
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dekking van de daadwerkelijke registratiekosten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 4 bis (nieuw)

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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Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, 
Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-
Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara 
Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna 
Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle 
Schmidt

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné
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