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Amendement 30
Satu Hassi

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 
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.

(3) Teneinde een proliferatie van 
milieukeursystemen te vermijden en betere 
milieuprestaties te bevorderen in alle 
sectoren waarin het milieueffect een 
element is bij de keuze van de consument, 
moet de mogelijkheid om de 
communautaire milieukeur te gebruiken 
worden uitgebreid. Levensmiddelen 
komen echter alleen voor de milieukeur in 
aanmerking indien ze reeds gecertificeerd 
zijn overeenkomstig 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.

Or. en

Motivering

De milieukeur moet dienen als aanvullend keurmerk voor levensmiddelen die reeds als 
"biologisch" gekenmerkt zijn, dit om verwarring te voorkomen.

Amendement 31
Gyula Hegyi

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. 2092/9113.

element is bij de keuze van de consument, 
moet de mogelijkheid om de 
communautaire milieukeur te gebruiken 
worden uitgebreid. Levensmiddelen 
komen echter alleen voor de milieukeur in 
aanmerking indien ze reeds gecertificeerd 
zijn overeenkomstig 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. 2092/9113.

Or. en

Motivering

Verwarring met als "biologisch" gekenmerkte producten moet voorkomen worden. De 
milieukeur mag alleen verstrekt worden aan producten die aan de voorschriften voor 
biologische productie voldoen. Anders werkt het EU-bloemetje misleidend.

Amendement 32
Johannes Lebech

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 
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 

(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, het klimaat 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 
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worden bereikt. Deze criteria moeten 
eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn 
en moeten daarom beperkt blijven tot de 
belangrijkste milieueffecten van 
producten.

producten op de communautaire markt 
worden bereikt. Deze criteria moeten 
eenvoudig te begrijpen en te gebruiken 
zijn.

Or. en

Motivering

Voorkoming van nadelige gevolgen voor het klimaat is een van de wezenlijke onderdelen van 
het milieukeursysteem.

Amendement 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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.

(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 
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, met 
inachtneming van de recentste 
technologische ontwikkelingen. Deze 
criteria moeten marktgericht zijn en
moeten beperkt blijven tot de belangrijkste 
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milieueffecten van producten gedurende 
hun gehele levenscyclus.

Or. en

Motivering

De CEFIC dringt aan op een gedegen wetenschappelijke basis voor de milieukeurcriteria. De 
CEFIC pleit daarnaast voor milieukeurcriteria die aansluiten op de beginselen van duurzame 
ontwikkeling in economische, ecologische en sociale zin en die de gehele levenscyclus van de 
producten bestrijken.

Amendement 34
John Bowis

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 
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.

(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 
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 
gedurende hun gehele levenscyclus, 
waaronder de productiefase en het 
gebruik.

Or. en
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Motivering

Bij het vaststellen van de milieukeurcriteria dient de gehele levenscyclus van de producten in 
aanmerking te worden genomen.. 

Amendement 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 
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.

(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 
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 
gedurende hun gehele levenscyclus.

Or. en

Motivering

De milieukeurcriteria moeten aansluiten op de beginselen van duurzame ontwikkeling in 
economische, ecologische en sociale zin en de gehele levenscyclus van de producten 
bestrijken.
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Amendement 36
Amalia Sartori, John Bowis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De verordening voor milieukeuren mag er niet toe leiden dat in de Europese Gemeenschap 
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 37
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Wil het communautair systeem 
voor de toekenning van milieukeuren 
door het grote publiek worden aanvaard, 
dan is het van wezenlijke betekenis dat de 
milieu-NGO's en 
consumentenorganisaties een belangrijke 
rol spelen en actief betrokken worden bij 
het ontwikkelen en vaststellen van 
communautaire milieukeuren.

Or. en
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Motivering

Wederopneming van overweging 5 van de huidige verordening. 

Amendement 38
Johannes Lebech

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 vervangen 
door een geharmoniseerd
registratiesysteem.  Registratie vindt plaats 
nadat is vastgesteld dat het product aan de 
criteria voor de desbetreffende 
productgroep voldoet.

Or. en

Motivering

Om versnippering van de interne markt te voorkomen moet de registratiesystemen van de 
lidstaten geharmoniseerd worden.

Amendement 39
Amalia Sartori, John Bowis

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 

(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 
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verificatieprocedures worden vervangen 
door een registratiesysteem.

verificatieprocedures worden vervangen 
door een geharmoniseerd
registratiesysteem.

Or. en

Motivering

Momenteel zijn er aanmerkelijke verschillen in benadering en interpretatie tussen de 
autoriteiten, hetgeen tot versnippering van de interne markt leidt. De procedures en 
tijdschema's van de nieuwe registratiesystemen moeten daarom voor alle lidstaten en 
bevoegde instanties geharmoniseerd worden.

Amendement 40
Antonio De Blasio

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, moet er naast de 
beoordelings- en verificatieprocedures een 
registratiesysteem worden ingevoerd.

Or. hu

Motivering

Het bestaande systeem wordt alleen doeltreffender als er een aanvulling op komt, niet als het 
wordt geschrapt.
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Amendement 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het gebruik van de milieukeur te 
bevorderen en diegenen waarvan de 
producten voldoen aan de 
milieukeurcriteria, niet te benadelen, 
moeten de kosten van het gebruik van de 
milieukeur worden verminderd.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De registratievergoeding van 200 euro dekt de kosten van de procedure niet. Dat betekent dat 
de lidstaten de procedure moeten subsidiëren, wat niet bevorderlijk is voor het succes van het 
EU-bloemetje en de marktpenetratie ervan.

Amendement 42
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Het bewustzijn van het grote publiek 
betreffende de milieukeur moet worden 
bevorderd via promotieacties op Europees 
en nationaal niveau die ervoor moeten 
zorgen dat de consument inzicht heeft in de 
betekenis van de milieukeur en op grond 
daarvan geïnformeerde keuzes kan maken, 
en dat producenten en fabrikanten het 
voordeel van de milieukeur inzien.

Or. hu
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Motivering

De milieukeur kan een uiterst nuttige methode zijn om de Europese producten 
milieuvriendelijker te maken en de juiste mate van besef te creëren voor bevordering van 
onderzoek en technologische innovatie.

Amendement 43
Johannes Lebech

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 op 
plaatselijk, nationaal en communautair 
niveau die ervoor moeten zorgen dat de 
consument inzicht heeft in de betekenis 
van de milieukeur en op grond daarvan 
geïnformeerde keuzes kan maken. Dit is 
tevens nodig om het systeem 
aantrekkelijker voor fabrikanten en 
detailhandelaars te maken.

Or. en

Motivering

Grotere bekendheid bij de consument en een grotere aantrekkelijkheid voor de producent zijn 
essentieel voor het welslagen van het milieukeursysteem. 

Amendement 44
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de criteria vast te 
stellen waaraan producten moeten voldoen 

(13) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de criteria vast te 
stellen waaraan producten moeten voldoen 
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om de milieukeur te mogen dragen, en de 
bijlagen bij deze verordening zo nodig te 
wijzigen. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft, die bedoeld 
zijn om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, onder meer door 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

om de milieukeur te mogen dragen, en de 
bijlagen bij deze verordening zo nodig te 
wijzigen, mits deze criteria volledig 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgelegde grondslag voor de vaststelling 
ervan. Daar het maatregelen van algemene 
strekking betreft tot wijziging van niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening, onder meer door haar aan te 
vullen met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Bij de vaststelling en herziening van de milieukeurcriteria moeten de oorspronkelijke 
oogmerken van de verordening geëerbiedigd worden, met name om de consumenten juiste, 
niet-misleidende en wetenschappelijk onderbouwde informatie over het milieueffect van 
producten gedurende hun gehele levenscyclus te verschaffen.

Amendement 45
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Wegens de specifieke kenmerken 
van voedingsmiddelen en dranken wat 
betreft gezondheid en voedingswaarde, 
vallen levensmiddelen zoals omschreven 
in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad buiten deze verordening. De 
Commissie moet samen met alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
wetenschappers, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven, aan een 
gedegen wetenschappelijke grondslag 
werken om te komen tot betrouwbare en 
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uniforme milieubeoordelingsmethoden en 
vrijwillige communicatie-instrumenten 
voor de milieuprestaties van verwerkte en 
onverwerkte levensmiddelen gedurende de 
gehele levenscyclus, met inachtneming 
van de specifieke kenmerken van 
levensmiddelen wat betreft gezondheid en 
voedingswaarde en van de bestaande en te 
verwachten vrijwillige initiatieven vanuit 
het bedrijfsleven en de ontwikkelingen op 
wetgevingsgebied in alle lidstaten.

Or. en

Motivering

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Amendement 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op alle 
goederen en diensten die worden geleverd 
ten behoeve van distributie, consumptie of 
gebruik op de communautaire markt, tegen 
betaling dan wel kosteloos (hierna 
"product").

Deze verordening is van toepassing op alle 
goederen en diensten die worden geleverd 
ten behoeve van distributie, consumptie of 
gebruik op de communautaire markt, tegen 
betaling dan wel kosteloos (hierna 
"product").

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 en dranken als 
omschreven in artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad.
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De Commissie gaat uiterlijk op 31 
december 2011 na of alle levensmiddelen 
onder het milieukeursysteem kunnen 
vallen, daarbij de gehele levenscyclus in 
aanmerking nemend, en dient eventueel 
voorstellen daartoe in bij het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat levensmiddelen en dranken vooralsnog buiten deze 
verordening blijven.  De Commissie moet wel nagaan of voedingsmiddelen in de toekomst 
onder het milieukeursysteem kunnen komen te vallen.

Amendement 47
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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.

Or. en

Motivering

Levensmiddelen moeten buiten deze verordening blijven vanwege de sterk uiteenlopende 
aard van deze producten en om verwarring bij de consument te voorkomen.
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Amendement 48
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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.

Or. de

Motivering

Uitbreiding van de werkingssfeer van de verordening tot levensmiddelen (al dan niet 
verwerkt) is niet zinvol omdat de wetgeving inzake etikettering van biologische producten de 
consument al genoeg betrouwbare instrumenten biedt. Nóg een label invoeren is overbodig.

Amendement 49
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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.

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
producten die onder Verordening (EG) 
nr. 834/2007 vallen.

Or. en

Motivering

De milieukeur moet dienen als aanvullend keurmerk voor levensmiddelen die reeds als 
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"biologisch" gekenmerkt zijn, dit om verwarring te voorkomen.

Amendement 50
Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De milieukeur wordt niet toegekend aan 
waren die stoffen of preparaten bevatten 
die als vergiftig, zeer vergiftig, gevaarlijk 
voor het milieu, kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de 
voortplanting ingedeeld zijn volgens 
Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 
1999/45/EG, noch stoffen waarnaar 
verwezen wordt in artikel 57 van 
Verordening 1907/2006 (EG) (REACH).
Voor bepaalde productcategorieën, 
waarvoor geen gelijkwaardige 
alternatieven zonder deze stoffen of 
preparaten bestaan en die overigens een 
aanmerkelijk betere totale milieuprestatie 
leveren dan andere producten in dezelfde 
categorie, kan de Commissie maatregelen 
nemen om van het bepaalde in 
bovenstaande alinea af te wijken.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, moeten worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar in artikel 16, lid 2, wordt 
verwezen.

Or. en

Motivering

Aanscherping van amendement 4 van de rapporteur. 

Het is van belang aan te geven onder welke voorwaarden de Commissie kan besluiten af te 
wijken van de bepaling dat bepaalde gevaarlijke stoffen verlening van de milieukeur 
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uitsluiten.

Amendement 51
Gyula Hegyi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
wordt de milieukeur voor zover mogelijk 
niet toegekend aan producten die stoffen 
of preparaten bevatten die ingedeeld zijn 
als vergiftig, zeer vergiftig, gevaarlijk voor 
het milieu, kankerverwekkend, mutageen 
of vergiftig voor de voortplanting, of 
toxisch, bioaccumulerend en toxisch, of 
zeer persistent, zeer bioaccumulerend, of 
als hormoonontregelaar of als andere, 
vergelijkbaar zorgwekkende stof zoals 
sensibilisator. De milieukeur wordt 
evenmin toegekend aan waren die 
geproduceerd zijn met procédés die 
wellicht schadelijk voor mens en/of milieu 
zijn. 

Or. en

Motivering

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.
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Amendement 52
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stoffen die aan de criteria van artikel 57 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
voldoen en die overeenkomstig artikel 59 
van die verordening als zodanig 
vastgesteld zijn, mogen slechts met een 
gehalte van ten hoogste 0,1 
gewichtsprocent in producten waaraan de 
milieukeur toegekend is voorkomen. Voor 
bepaalde productcategorieën kan de 
Commissie maatregelen nemen om van 
het bepaalde in bovenstaande alinea af te 
wijken.

Or. en

Motivering

Toen de verordening inzake de milieukeur van kracht werd, bestond REACH nog niet. Het 
risico verbonden met gevaarlijke stoffen wordt reeds met REACH aangepakt.

Amendement 53
Donato Tommaso Veraldi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
geneesmiddelen als omschreven in 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Or. it
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Motivering

Op grond van hun specifieke kenmerken moeten geneesmiddelen buiten deze verordening 
blijven.

Amendement 54
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie waakt erover dat het 
BMEU bij de uitvoering van zijn 
activiteiten zorgt voor een evenwichtige 
deelname van alle relevante partijen die bij 
een productgroep zijn betrokken, zoals de 
bevoegde instanties, de fabrikanten, 
detailhandelaars, importeurs, 
milieubeschermingsgroepen en 
consumentenorganisaties.

2. De Commissie waakt erover dat het 
BMEU bij de uitvoering van zijn 
activiteiten zorgt voor een evenwichtige 
deelname van alle relevante partijen die bij 
een productgroep betrokken zijn, zoals de 
bevoegde instanties, de fabrikanten, de 
producenten, dienstverleners, het midden-
en kleinbedrijf, importeurs, 
milieubeschermingsgroepen en 
consumentenorganisaties.

Or. hu

Amendement 55
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verwachte marktpenetratie van 
een product in de Gemeenschap moet 
voor zover mogelijk overeenkomen met 
10% van de interne markt van de EU ten 
tijde van de vaststelling of herziening van 
de milieukeurcriteria.

Or. en
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Motivering

De ecologische ambitie van de milieukeurcriteria moet duidelijk in het dictum van de 
verordening neergelegd zijn en niet alleen maar in bijlage II. Voorts moet duidelijk worden 
gemaakt dat de selectiviteit van de milieukeurcriteria ten tijde van de vaststelling c.q. 
herziening van de criteria wordt neergelegd en niet tijdens de gehele geldigheidsduur van de 
criteria.

Amendement 56
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verwachte marktpenetratie van 
producten in de Gemeenschap moet voor 
zover mogelijk overeenkomen met 10% 
van de markt ten tijde van de vaststelling 
of herziening van de milieukeurcriteria.

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door het Europees Milieubureau.  De ecologische ambitie van de 
milieukeurcriteria moet duidelijk in het dictum van de verordening neergelegd zijn en niet 
alleen maar in bijlage II. Voorts moet duidelijk worden gemaakt dat de selectiviteit van de 
milieukeurcriteria ten tijde van de vaststelling c.q. herziening van de criteria wordt 
neergelegd en niet tijdens de gehele geldigheidsduur van de criteria.

Amendement 57
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De milieukeurcriteria worden 
gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. 

Or. en
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Motivering

Als instrument van ecologische excellence moet de milieukeur de lijn van het 
voorzorgsbeginsel volgen. Zo moet de milieukeur ten aanzien van chemische stoffen verder 
gaan dan REACH en andere ter zake doende regelingen zoals de richtlijnen inzake 
elektr(on)ische apparatuur (RHoS en WEEE).

Amendement 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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 vaststelling van de criteria wordt 
rekening gehouden met de milieugevolgen 
van de producten op de communautaire 
markt. Daarbij wordt gekeken naar de 
milieueffecten gedurende de gehele
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.   De bestaande 
milieukeurcriteria voor de diverse 
productgroepen worden binnen 18 
maanden na de goedkeuring van deze 
verordening herzien, zodat ze steeds 
voldoen aan de norm van de levenscyclus, 
die in dit artikel wordt uiteengezet. 

Or. en

Motivering

De criteria moeten op de gehele levenscyclus en alle milieueffecten betrekking hebben.  Dit 
geldt ook voor de bestaande criteria.
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Amendement 59
John Bowis

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 
alleen gekeken naar de belangrijkste
milieueffecten gedurende de gehele
levenscyclus van producten, zoals 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 behandeld. De 
bestaande milieukeurcriteria voor de 
diverse productgroepen worden binnen 18 
maanden na de goedkeuring van deze 
verordening herzien, zodat ze steeds 
voldoen aan de norm van de levenscyclus, 
die in dit artikel wordt uiteengezet.

Or. en

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 op 
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.
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Amendement 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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 en de 
verontreiniging door fysische effecten.

Or. en

Motivering

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided.

Amendement 61
Dorette Corbey

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 

2. Bij de bepaling van de milieuprestatie 
van producten wordt uitgegaan van de 
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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.

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, voedingsstoffen en 
hulpbronnen, de productie van 
afvalstoffen, bijvangsten, de emissie naar 
alle milieucompartimenten, de 
verontreiniging door fysische effecten en 
het gebruik en het vrijkomen van 
gevaarlijke en medicinale stoffen.

Or. nl

Motivering

De Commissie stelt voor om de milieukeur uit te breiden tot visproducten, de criteria moeten 
hier dan ook duidelijk rekening mee houden.

Amendement 62
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het systeem van milieukeuren is een 
instrument ter bevordering van de 
vervanging van gevaarlijke stoffen door 
een beloning te geven aan producten die 
een alternatief bieden voor:
- stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 
1 of 2, voldoen;
- stoffen die zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend, of persistent, 
bioaccumulerend en toxisch zijn, of 
hormoonontregelaars zijn.
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Or. en

Motivering

Als waarmerk voor ecologische excellence moet de milieukeur gifvrije producten en 
productieprocessen duidelijk stimuleren en een motor achter de vervanging van gevaarlijke 
stoffen worden.

Amendement 63
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het systeem van milieukeuren 
draagt op basis van het voorzorgsbeginsel 
bij tot de vervanging van gevaarlijke 
stoffen. Voor zover technisch haalbaar 
worden de milieukeurcriteria zo 
ontworpen dat de volgende stoffen 
vervangen worden: 
- stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 
1 of 2, voldoen;
- stoffen die zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend, of persistent, 
bioaccumulerend en toxisch zijn, of 
hormoonontregelaars zijn.

Or. en

Motivering

Als waarmerk voor ecologische excellence moet de milieukeur gifvrije producten en 
productieprocessen duidelijk stimuleren en een motor achter de vervanging van gevaarlijke 
stoffen worden.
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Amendement 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 op 
gedegen wetenschappelijke aanwijzingen 
gestoelde milieueisen waaraan een product 
moet voldoen om de milieukeur te mogen 
dragen.

Or. en

Motivering

De milieukeurcriteria moeten een gedegen wetenschappelijke basis hebben.

Amendement 65
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Commissie ziet er bij de
vaststelling en herziening van de criteria 
op toe dat terugdringing van het aantal 
dierproeven en het gebruik van genetisch 
gemodificeerde organismen een 
belangrijke overweging is.

Or. hu

Motivering

De criteria voor toekenning van de milieukeur moeten ertoe bijdragen dat dierproeven en het 
gebruik van GMO's worden teruggedrongen.
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Amendement 66
Richard Seeber

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.

Or. de

Motivering

Dit lid kan vervallen omdat levensmiddelen buiten de verordening blijven.

Amendement 67
John Bowis

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.

Or. en

Motivering

 Levensmiddelen moeten buiten deze verordening blijven vanwege de sterk uiteenlopende 
aard van deze producten en om verwarring bij de consument te voorkomen.
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Amendement 68
Gyula Hegyi

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.

3. Wanneer criteria worden uitgewerkt 
voor producten die onder Verordening 
(EG) nr. 834/2007 vallen, kan alleen aan 
producten die volgens die verordening 
gecertificeerd zijn een milieukeur worden 
toegekend.

Or. en

Motivering

Verwarring met als "biologisch" gekenmerkte producten moet voorkomen worden. De 
milieukeur mag alleen verstrekt worden aan producten die aan de verordening inzake 
biologische productie voldoen. Anders werkt het EU-bloemetje misleidend.

Amendement 69
Satu Hassi

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.

3. Wanneer criteria worden uitgewerkt 
voor producten die onder Verordening 
(EG) nr. 834/2007 vallen, kan alleen aan 
producten die volgens die verordening 
gecertificeerd zijn een milieukeur worden 
toegekend.

Or. en

Motivering

Verwarring met het waarmerk voor biologische producten moet voorkomen worden. De 
milieukeur mag alleen verstrekt worden aan producten die aan die verordening voldoen.
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Amendement 70
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie na raadpleging van het 
BMEU en overeenkomstig de 
doelstellingen en beginselen van artikel 1 
een driejarig werkplan met doelstellingen 
voor de communautaire milieukeur op, 
vergezeld van een niet-uitputtende lijst 
van productgroepen die met voorrang 
voor communautair optreden in 
aanmerking komen, en publiceert deze. 
Dit werkplan wordt op gezette tijden 
bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Kleine aanvulling op amendement 15 van de rapporteur om te specificeren dat het werkplan 
een looptijd van drie jaar moet hebben.

Amendement 71
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie na raadpleging van het 
BMEU en overeenkomstig de 
doelstellingen en beginselen van artikel 1 
een werkplan met doelstellingen op, 
vergezeld van een niet-uitputtende lijst 
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van productgroepen die zij voor
communautair optreden van bijzonder 
belang acht, en publiceert deze. Dit 
werkplan wordt jaarlijks bijgewerkt.

Or. hu

Motivering

Om de nieuwe doelstellingen te kunnen bereiken moet er een uitvoerig werkplan worden 
opgesteld dat jaarlijks wordt bijgewerkt naar aanleiding van de permanente veranderingen in 
de dienstensector.

Amendement 72
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwerpmilieukeurcriteria worden 
ontwikkeld volgens de procedure van 
bijlage I, met inachtneming van het 
werkplan als bedoeld in artikel 7 bis. 
Uiterlijk drie maanden nadat het 
eindverslag bij de Commissie is ingediend, 
wordt het BMEU over de voorgestelde 
criteria geraadpleegd. De Commissie 
verstrekt een toelichting en documentatie 
met betrekking tot de redenen voor 
eventuele veranderingen in de criteria in 
het eindverslag.

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

Uiterlijk drie maanden na de raadpleging 
van het BMEU dient de Commissie een 
voorstel voor milieukeurcriteria in bij het 
overeenkomstig artikel 16, lid 2, 
opgerichte regelgevingscomité, waarna zij 
maatregelen neemt om milieukeurcriteria 
voor een specifieke productgroep vast te 
stellen. De Commissie houdt rekening met 
de opmerkingen van het BMEU en geeft 
met behulp van een toelichting en 
documentatie duidelijk aan wat de 
redenen zijn voor eventuele 
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veranderingen die naar aanleiding van 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.

Or. en

Motivering

De vaststellingsprocedure moet, vergezeld van termijnen, duidelijk in het dictum van de 
verordening worden vastgelegd en de Commissie moet verplicht worden de na de raadpleging 
van het Milieukeurbureau aangebrachte wijzigingen duidelijk aan te geven en met 
documentatie en redenen te staven.  Zo kunnen knelpunten in de vaststellingsprocedure 
voorkomen worden.

Amendement 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwerpmilieukeurcriteria worden 
ontwikkeld volgens de procedure van 
bijlage I, met inachtneming van het 
werkplan als bedoeld in artikel 7 bis. 
Uiterlijk drie maanden nadat het 
eindverslag bij de Commissie is ingediend, 
wordt het BMEU over de voorgestelde 
criteria geraadpleegd. De Commissie 
verstrekt een toelichting en documentatie 
met betrekking tot de redenen voor 
eventuele veranderingen in de criteria in 
het eindverslag.

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

Uiterlijk drie maanden na de raadpleging 
van het BMEU dient de Commissie een 
voorstel voor milieukeurcriteria in bij het 
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vast te stellen. overeenkomstig artikel 16, lid 2, 
opgerichte regelgevingscomité, waarna zij 
maatregelen neemt om milieukeurcriteria 
voor een specifieke productgroep vast te 
stellen. De Commissie houdt rekening met 
de opmerkingen van het BMEU en geeft 
met behulp van een toelichting en 
documentatie duidelijk aan wat de 
redenen zijn voor eventuele 
veranderingen die naar aanleiding van 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.

Or. en

Motivering

De vaststellingsprocedure moet, vergezeld van termijnen, duidelijk in het dictum van de 
verordening worden vastgelegd en de Commissie moet verplicht worden de na de raadpleging 
van het Milieukeurbureau aangebrachte wijzigingen duidelijk aan te geven en met 
documentatie en redenen te staven.  Zo kunnen knelpunten in de vaststellingsprocedure 
voorkomen worden.

Amendement 74
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontwerpmilieukeurcriteria worden 
ontwikkeld volgens de procedure van 
bijlage I, met inachtneming van het 
werkplan als bedoeld in artikel 7 bis. 
Uiterlijk drie maanden nadat het 
eindverslag bij de Commissie is ingediend, 
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wordt het BMEU over de voorgestelde 
criteria geraadpleegd. De Commissie 
verstrekt een toelichting en documentatie 
met betrekking tot de redenen voor 
eventuele veranderingen in de criteria in 
het eindverslag.

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

Uiterlijk drie maanden na de raadpleging 
van het BMEU dient de Commissie een 
voorstel in bij het overeenkomstig artikel 
16, lid 2, opgerichte regelgevingscomité, 
waarna zij maatregelen neemt om 
milieukeurcriteria voor de specifieke
productgroep vast te stellen. De Commissie 
houdt rekening met de opmerkingen van 
het BMEU en geeft met behulp van een 
toelichting en documentatie duidelijk aan 
wat de redenen zijn 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.

Or. en

Motivering

Amendement aangereikt door het Europees Milieubureau. 

De vaststellingsprocedure moet, vergezeld van termijnen, duidelijk in het dictum van de 
verordening worden vastgelegd en de Commissie moet verplicht worden de na de raadpleging 
van het Milieukeurbureau aangebrachte wijzigingen duidelijk aan te geven en met 
documentatie en redenen te staven. Zo kunnen knelpunten in de vaststellingsprocedure 
voorkomen worden.



AM\764584NL.doc 35/57 PE418.406v01-00

NL

Amendement 75
John Bowis

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. Na raadpleging van het BMEU stelt de 
Commissie aan de hand van de vereisten 
van artikel 6 maatregelen vast om 
specifieke milieukeurcriteria voor elke 
productgroep vast te stellen.

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.

Or. en

Motivering

Amendement om te bereiken dat er geen criteria kunnen worden vastgesteld die niet aan de 
vereisten van het geamendeerde artikel 6 betreffende de levenscyclusbenadering voldoen.

Amendement 76
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen, zal de Commissie:

In het kader van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen, zal de Commissie:

a) voorschriften vaststellen voor de 
beoordeling van de wijze waarop 
specifieke producten al dan niet voldoen 
aan de milieukeurcriteria;

a) voorschriften vaststellen voor de 
beoordeling van de wijze waarop 
specifieke producten al dan niet voldoen 
aan de milieukeurcriteria;

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

doorslaggevende milieukenmerken op de 
milieukeur kunnen worden vermeld;

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.

d) de toegelaten productvariabiliteit 
tijdens de onder c) bedoelde 
geldigheidsduur specificeren.

Or. en

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 ze niet 
worden veranderd; het is zelfs moeilijk kleine wijzigingen in de formulering aan te brengen, 
zodat die nieuwe, duurzamer bestanddelen kan omvatten, of ze aan te passen aan de 
technische vooruitgang, zonder de volledige procedure voor het opnieuw aanvragen van een 
milieukeur te doorlopen.

Amendement 77
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de vaststelling van de 
milieukeurcriteria wordt erop toegezien 
dat er geen maatregelen worden genomen 
die een onevenredig grote administratieve 
en economische belasting van het midden-
en kleinbedrijf met zich meebrengen.

Or. en
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Amendement 78
Amalia Sartori, John Bowis

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 lidstaat 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. 

Or. en

Motivering

Amendement bedoeld om de registratie te vereenvoudigen: registratie is mogelijk bij de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar het product in de handel gebracht zal worden 
gebracht, ongeacht de vraag waar het product vandaan komt. 
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Amendement 79
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie voor het gebruik van de 
milieukeur 

Certificatie en registratie voor het gebruik 
van de milieukeur 

Or. de

Motivering

Alleen registratie van het product is in het geval van de milieukeur niet voldoende. Een 
verificatie door een onafhankelijke instantie (via een eenvormigheidstoets) is nodig om de 
milieukeur de vereiste status te geven.

Amendement 80
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de aanvraag tot registratie wordt alle 
relevante documentatie gevoegd, zoals 
vermeld in de relevante maatregel van de 
Commissie tot vaststelling van 
milieukeurcriteria voor de desbetreffende 
productgroep.

Bij de aanvraag tot registratie wordt alle 
relevante documentatie gevoegd, zoals 
vermeld in de relevante maatregel van de 
Commissie tot vaststelling van 
milieukeurcriteria voor de desbetreffende 
productgroep. De aanvrager toont daarbij 
aan dat door een onafhankelijke instantie 
gecertificeerd wordt dat aan de 
milieukeurcriteria is voldaan.

Or. de
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Motivering

Alleen registratie van het product is in het geval van de milieukeur niet voldoende. Een 
verificatie door een onafhankelijke instantie (via een eenvormigheidstoets) is nodig om de 
milieukeur de vereiste status te geven.

Amendement 81
Richard Seeber

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.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Artikel 9, lid 3, moet geheel en al komen te vervallen. De jaarlijkse vergoeding moet 
gehandhaafd blijven als grondslag voor de bekostiging van het milieukeursysteem.

Amendement 82
Anders Wijkman

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 

3. Bij de indiening van een aanvraag voor 
een milieukeur zijn administratiekosten 
verschuldigd.
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vergoeding in rekening wordt gebracht, 
mag de milieukeur slechts worden 
gebruikt nadat die vergoeding binnen de 
gestelde termijn is betaald.

Or. en

Motivering

De registratievergoeding van 200 euro dekt de kosten van de procedure niet. Dat betekent dat 
de lidstaten de procedure moeten subsidiëren, wat niet bevorderlijk is voor het succes van het 
EU-bloemetje en de marktpenetratie ervan.

Amendement 83
Antonio De Blasio

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 een vergoeding van maximaal 
200 euro aanrekenen voor de uitvoering 
van de registratie. De vergoeding wordt 
vastgesteld naar gelang van de omvang 
van het producerende bedrijf. Wanneer 
een vergoeding in rekening wordt gebracht, 
mag de milieukeur slechts worden gebruikt 
nadat die vergoeding binnen de gestelde 
termijn is betaald.

Or. hu

Motivering

De voordelen van de milieukeur worden pas duidelijk als er voor de producent geen 
onoverkomelijke kosten verbonden zijn aan het voldoen aan de criteria. Dit geldt met name 
voor het midden- en kleinbedrijf.
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Amendement 84
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

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 gaat de 
betrokken bevoegde instantie na of het 
product aan de criteria voor de 
desbetreffende productgroep voldoet.

Or. en

Motivering

Aanpassing van bewoordingen van amendement 20 van de rapporteur aan de terminologie 
van amendementen 1 en 5.  [Noot van de Vertaaldienst: De voorgaande opmerking betreft de 
Engelse tekst.] De bevoegde instanties moeten vóór de registratie nagaan of de producten aan 
de desbetreffende vereisten voldoen.

Amendement 85
Antonio De Blasio

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 wordt door de autoriteiten in de 
lidstaten voor het publiek toegankelijk 
gemaakt, met name via internet.

Or. hu

Motivering

De consument moet op zo eenvoudig mogelijke wijze de lijst met producten met milieukeur 
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kunnen inzien.

Amendement 86
John Bowis

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.

Or. en

Motivering

Levensmiddelen moeten buiten deze verordening blijven vanwege de sterk uiteenlopende aard 
van deze producten en om verwarring bij de consument te voorkomen.

Amendement 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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 

In samenwerking met het BMEU zullen de 
Commissie, de lidstaten en de 
deelnemende bedrijven aanzienlijke 
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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.

middelen inzetten om het gebruik van de 
communautaire milieukeur te 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.

Or. en

Motivering

Alle belanghebbenden moeten bij het promoten van het ecolabel betrokken zijn.

Amendement 88
Antonio De Blasio

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, fabrikanten,
uitschrijvers van openbare aanbestedingen, 
handelaars, detailhandelaars en het grote 
publiek, en zo de brede verspreiding van 
het systeem ondersteunen.

Or. hu
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Amendement 89
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen streefcijfers vast voor 
de aankoop van producten met de 
milieukeur via overheidsopdrachten.

Or. en

Motivering

Bewustmakingsacties en informatiecampagnes zijn op zich niet voldoende om het ecolabel te 
promoten. De lidstaten moeten streefcijfers vaststellen voor de aankoop van dat soort 
producten via overheidsopdrachten.

Amendement 90
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevordering moet plaatsvinden via de 
milieukeurwebsite in alle 23 officiële 
talen, een Europese informatiecampagne 
van de Commissie en informatiemateriaal 
dat in de lidstaten verspreid wordt.

Or. hu
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Amendement 91
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een geharmoniseerde toepassing 
van de artikelen 9 en 10 te waarborgen, 
zijn de bevoegde instanties onderworpen 
aan een intercollegiale evaluatie. Deze 
evaluatie gebeurt op basis van goed 
omschreven en transparante 
evaluatiecriteria en -bepalingen.

Teneinde een geharmoniseerde toepassing 
van de verordening en met name de
artikelen 9 en 10 te waarborgen, wisselen 
de bevoegde instanties regelmatig 
informatie en ervaringen uit in een 
geïnstitutionaliseerd kader en streven zij 
naar coördinatie van de werkzaamheden 
en dienstverlening van de bevoegde 
nationale instanties.

Or. hu

Motivering

Er is regelmatige, geïnstitutionaliseerde uitwisseling en samenwerking tussen de bevoegde 
instanties nodig om de effectiviteit van het gebruik van de milieukeur te verhogen, en er 
moeten in de loop van de evaluatie veranderingen kunnen worden aangebracht naar 
aanleiding van de ervaringen in de praktijk.

Amendement 92
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorbereidend verslag bevat de 
volgende elementen:

Het voorbereidend verslag bevat de 
volgende elementen:

- een analyse van de mogelijkheid van 
vervanging van stoffen die tot ernstige 
bezorgdheid aanleiding geven, zoals:
a) stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 
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1 of 2, voldoen;
b) stoffen die zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend, of persistent, 
bioaccumulerend en toxisch zijn, of 
hormoonontregelaars zijn.

- een kwantitatieve indicatie van de 
potentiële milieubaten voor de relevante 
productgroep, rekening houdend met de 
baten afkomstig van soortgelijke Europese 
en nationale milieukeur-productgroepen;

- een kwantitatieve indicatie van de 
potentiële milieubaten voor de relevante 
productgroep, rekening houdend met de 
baten afkomstig van soortgelijke Europese 
en nationale milieukeur-productgroepen;

- de redenen voor de keuze en omvang van 
de productgroep;

- de redenen voor de keuze en omvang van 
de productgroep;

- een voorbeschouwing inzake eventuele 
handelsaspecten;

- een voorbeschouwing inzake eventuele 
handelsaspecten;

- een analyse van de criteria voor andere 
milieukeuren;

- een analyse van de criteria voor andere 
milieukeuren;

- de huidige wetgeving en lopende 
wetgevingsinitiatieven met betrekking tot 
de productgroepsector;

- de huidige wetgeving en lopende 
wetgevingsinitiatieven met betrekking tot 
de productgroepsector;

- intracommunautaire marktgegevens voor 
de sector, inclusief handelsvolumes en 
omzet;

- intracommunautaire marktgegevens voor 
de sector, inclusief handelsvolumes en 
omzet;

- huidig en toekomstig potentieel voor 
marktpenetratie van de producten waarvoor 
de milieukeur zal gelden;

- huidig en toekomstig potentieel voor 
marktpenetratie van de producten waarvoor 
de milieukeur zal gelden;

- omvang en relevantie van de 
milieueffecten van de productgroep, 
gebaseerd op nieuwe of bestaande 
levenscyclusstudies. Ook ander 
wetenschappelijk bewijs mag worden 
gebruikt. Kritische en controversiële 
kwesties worden in detail besproken en 
nader geëvalueerd;

- omvang en relevantie van de 
milieueffecten van de productgroep, 
gebaseerd op nieuwe of bestaande 
levenscyclusstudies. Ook ander 
wetenschappelijk bewijs mag worden 
gebruikt. Kritische en controversiële 
kwesties worden in detail besproken en 
nader geëvalueerd;

- referenties naar gegevens en informatie 
die voor de opstelling van dit verslag zijn 
verzameld en gebruikt.

- referenties naar gegevens en informatie 
die voor de opstelling van dit verslag zijn 
verzameld en gebruikt.

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
opmerkingen en verwijzing in de fase van 
uitwerking van de criteria.

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
opmerkingen en verwijzing in de fase van 
uitwerking van de criteria.

Or. en
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Motivering

Als waarmerk voor ecologische excellence moet de milieukeur gifvrije producten en 
productieprocessen duidelijk stimuleren en een motor achter de vervanging van gevaarlijke 
stoffen worden.

Amendement 93
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorbereidend verslag bevat de 
volgende elementen:

Het voorbereidend verslag bevat de 
volgende elementen:

- een kwantitatieve indicatie van de 
potentiële milieubaten voor de relevante 
productgroep, rekening houdend met de 
baten afkomstig van soortgelijke Europese 
en nationale milieukeur-productgroepen;

- een kwantitatieve indicatie van de 
potentiële milieubaten voor de relevante 
productgroep, rekening houdend met de 
baten afkomstig van soortgelijke Europese 
en nationale milieukeur-productgroepen;

- een analyse van de mogelijkheid van 
vervanging van stoffen die tot ernstige 
bezorgdheid aanleiding geven, zoals: 
a) stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 
1 of 2, voldoen;
b) stoffen die zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend, of persistent, 
bioaccumulerend en toxisch zijn, of 
hormoonontregelaars zijn.

- de redenen voor de keuze en omvang van 
de productgroep;

- de redenen voor de keuze en omvang van 
de productgroep;

- een voorbeschouwing inzake eventuele 
handelsaspecten;

- een voorbeschouwing inzake eventuele 
handelsaspecten;

- een analyse van de criteria voor andere 
milieukeuren;

- een analyse van de criteria voor andere 
milieukeuren;

- de huidige wetgeving en lopende 
wetgevingsinitiatieven met betrekking tot 
de productgroepsector;

- de huidige wetgeving en lopende 
wetgevingsinitiatieven met betrekking tot 
de productgroepsector;

- intracommunautaire marktgegevens voor - intracommunautaire marktgegevens voor 
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de sector, inclusief handelsvolumes en 
omzet;

de sector, inclusief handelsvolumes en 
omzet;

- huidig en toekomstig potentieel voor 
marktpenetratie van de producten waarvoor 
de milieukeur zal gelden;

- huidig en toekomstig potentieel voor 
marktpenetratie van de producten waarvoor 
de milieukeur zal gelden;

- omvang en relevantie van de 
milieueffecten van de productgroep, 
gebaseerd op nieuwe of bestaande 
levenscyclusstudies. Ook ander 
wetenschappelijk bewijs mag worden 
gebruikt. Kritische en controversiële 
kwesties worden in detail besproken en 
nader geëvalueerd;

- omvang en relevantie van de 
milieueffecten van de productgroep, 
gebaseerd op nieuwe of bestaande 
levenscyclusstudies. Ook ander 
wetenschappelijk bewijs mag worden 
gebruikt. Kritische en controversiële 
kwesties worden in detail besproken en 
nader geëvalueerd;

- referenties naar gegevens en informatie
die voor de opstelling van dit verslag zijn 
verzameld en gebruikt.

- referenties naar gegevens en informatie 
die voor de opstelling van dit verslag zijn 
verzameld en gebruikt.

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
opmerkingen en verwijzing in de fase van 
uitwerking van de criteria.

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
opmerkingen en verwijzing in de fase van 
uitwerking van de criteria.

Or. en

Motivering

Als waarmerk voor ecologische excellence moet de milieukeur gifvrije producten en 
productieprocessen duidelijk stimuleren. Een analyse van de mogelijkheden van vervanging 
moet daarom opgenomen worden in het voorbereidend verslag voor de ontwikkeling van de 
milieukeurcriteria. 

Amendement 94
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – lid 1 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Analyse van de beschikbaarheid van 
producten in een productgroep zonder 
stoffen of preparaten die als vergiftig, zeer 
vergiftig, gevaarlijk voor het milieu, 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
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voor de voortplanting ingedeeld zijn 
volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 
1999/45/EG, noch stoffen waarnaar 
verwezen wordt in artikel 57 van 
Verordening 1907/2006 (EG) (REACH).

Or. en

Motivering

In aansluiting op de specifieke criteria voor ontheffing van de uitsluitingscriteria in verband 
met bepaalde gevaarlijke stoffen is er een beoordeling van de beschikbaarheid van producten 
in dezelfde groep zonder die stoffen nodig. 

Amendement 95
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
opmerkingen en verwijzing in de fase van 
uitwerking van de criteria.

Het voorbereidend verslag wordt 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie, die 
in alle 23 officiële talen beschikbaar moet 
zijn, voor opmerkingen en verwijzing in de 
fase van uitwerking van de criteria.

Or. hu

Motivering

Elk bedrijf in een lidstaat moet informatie over het logo via de officiële website kunnen 
verkrijgen.
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Amendement 96
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best presterende 
producten op de markt;

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten resulteren in een selectie van de 
25% best presterende producten op de 
markt;

Or. en

Motivering

Een grenswaarde van 10% voor de best presterende producten op de markt zou het 
milieukeursysteem wellicht inperken tot een nicheproductensysteem. Het ecolabel is juist 
bedoeld om een groter marktsegment om te vormen. Daarom stelt de CEFIC een grenswaarde 
van 25% voor de best presterende producten op de markt voor.

Amendement 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best presterende 
producten op de markt;

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten resulteren in een selectie van de 
20 % best presterende producten op de 
markt;

Or. en
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Motivering

Een grenswaarde van 10% voor de best presterende producten op de markt zou het 
milieukeursysteem wellicht inperken tot een nicheproductensysteem. Het ecolabel is juist 
bedoeld om een groter marktsegment om te vormen. Daarom wordt een grenswaarde van 
20% voor de best presterende producten op de markt voorgesteld.

Amendement 98
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best 
presterende producten op de markt;

zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de 
interne markt ten tijde van hun 
vaststelling;

- ze moeten resulteren in een selectie van 
een zeker percentage (tussen de 10 en 
20%) van de best presterende producten 
op de markt. Het precieze percentage 
wordt, afhankelijk van de 
productcategorie, van geval tot geval 
vastgesteld teneinde de 
milieuvriendelijkste producten op de 
markt te belonen en promoten en de 
consument een voldoende ruime keuze 
aan milieukeurproducten aan te bieden.

Or. en

Motivering

Alleen de 10% best presterende producten van een productgroep belonen is niet voor alle 
productgroepen de aangewezen weg.  Het precieze streefpercentage moet tussen de 10 en 20 
worden geplaatst bij de vaststelling van de criteria voor elke productgroep.  De criteria 
moeten op alle milieueffecten van het product gebaseerd worden. 
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Amendement 99
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best 
presterende producten op de markt;

zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product en resulteren 
in een selectie van de best presterende 
producten in elke productcategorie op de 
interne markt ten tijde van hun 
vaststelling; Het aandeel wordt van geval 
tot geval vastgesteld teneinde de 
milieuvriendelijkste producten op de 
markt te belonen, met dien verstande dat 
de consument een voldoende ruime keuze 
aan milieukeurproducten wordt 
aangeboden en dat producten met 
milieukeur een uitgesproken 
marktaandeel hebben.

Or. en

Motivering

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups.

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria.
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Amendement 100
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best 
presterende producten op de markt;

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van 10% van de producten 
op de markt ten tijde van hun vaststelling;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de selectiviteit van de milieukeurcriteria ten tijde van 
de vaststelling c.q. herziening van de criteria wordt neergelegd en niet tijdens de gehele 
geldigheidsduur van de criteria. De milieukeur is een op de markt gebaseerd instrument en 
heeft dus ten doel milieukeurproducten op de Europese markt te brengen, en niet om 
bedrijven in elke lidstaat de mogelijkheid te bieden een milieukeur aan te vragen.

Amendement 101
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best presterende 
producten op de markt;

- zij moeten: gebaseerd zijn op de 
milieuprestaties gedurende de gehele 
levenscyclus van het product op basis van 
de best presterende producten op de markt 
en moeten, voor zover mogelijk, resulteren 
in een selectie van de 10% best presterende 
producten op de markt ten tijde van hun 
vaststelling;

Or. en
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Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 6 van dezelfde indiener. Het moet duidelijk 
worden gemaakt dat de selectiviteit van de milieukeurcriteria ten tijde van de vaststelling c.q. 
herziening van de criteria wordt neergelegd en niet tijdens de gehele geldigheidsduur van de 
criteria.

Amendement 102
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – lid 2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gebaseerd zijn op de belangrijkste
milieueffecten van het product, moeten, 
voor zover redelijkerwijs mogelijk, 
uitgedrukt zijn in de vorm van 
doorslaggevende technische 
milieuprestatie-indicatoren met betrekking 
tot het product en moeten geschikt zijn 
voor een evaluatie overeenkomstig de 
regels van deze verordening; 

gebaseerd zijn op de milieueffecten van het 
product, moeten, voor zover redelijkerwijs 
mogelijk, uitgedrukt zijn in de vorm van 
doorslaggevende technische 
milieuprestatie-indicatoren met betrekking 
tot het product en moeten geschikt zijn 
voor een evaluatie overeenkomstig de 
regels van deze verordening;

Or. en

Motivering

Alleen de 10% best presterende producten van een productgroep belonen is niet voor alle 
productgroepen de aangewezen weg.  Het precieze streefpercentage moet tussen de 10 en 20 
worden geplaatst bij de vaststelling van de criteria voor elke productgroep.  De criteria 
moeten op alle milieueffecten van het product gebaseerd worden. 

Amendement 103
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. VERKORTE PROCEDURE WANEER 
CRITERIA ZIJN UITGEWERKT IN 

Schrappen.
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HET KADER VAN ANDERE 
MILIEUKEURREGELINGEN
In dergelijke gevallen wordt één enkel 
verslag ingediend bij de Commissie. 
Daarin wordt eerst en vooral aangetoond 
dat aan de technische en 
raadplegingseisen als bedoeld in deel A 
van bijlage I is voldaan, en zijn 
vervolgens een ontwerpvoorstel voor 
criteria, alsmede handleidingen voor de 
gebruikers van de milieukeur en de 
relevante bevoegde instanties, 
respectievelijk voor de autoriteiten die 
openbare aanbestedingen uitschrijven, 
opgenomen.
Wanneer de Commissie zich ervan heeft 
vergewist dat dit verslag en de 
ontwerpcriteria voldoen aan de eisen van 
bijlage I, deel A, worden het verslag en 
het ontwerpvoorstel voor criteria 
beschikbaar gesteld via de specifieke 
milieukeurwebsite van de Commissie voor 
openbare raadpleging en kunnen er 
gedurende een periode van twee maanden 
opmerkingen worden ingediend.
Alle opmerkingen die in de loop van deze 
periode van openbare raadpleging zijn 
ontvangen, worden beantwoord, waarbij 
wordt aangegeven of en waarom zij zijn 
aanvaard, dan wel verworpen. Rekening 
houdend met eventuele wijzigingen die op 
basis van de raadplegingsronde worden 
aangebracht en op voorwaarde dat geen 
enkele lidstaat een open 
werkgroepvergadering eist, kan de 
Commissie de ontwerp-criteria aannemen.
Op verzoek van een lidstaat vindt een 
open werkgroepvergadering over de 
ontwerp-criteria plaats waaraan alle 
betrokken partijen zoals de bevoegde 
instanties, de bedrijfsbranche (inclusief 
het MKB), vakbonden, kleinhandelaars, 
importeurs en milieu- en 
consumentenorganisaties deelnemen. Ook 
de Commissie neemt aan bedoelde 
vergadering deel. 
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Rekening houdend met eventuele 
wijzigingen die op basis van de 
raadplegingsronde of de 
werkgroepvergadering worden 
aangebracht, kan de Commissie de 
ontwerp-criteria aannemen. 

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot het "EU-bloemetje", waarvoor criteria gelden die op een Europese 
consensus berusten, staan de nationale overlegstructuren voor de vaststelling van de criteria 
(zoals bij Blue Angel en Nordic Swan) alleen open voor belanghebbenden uit het 
desbetreffende land. Een verkorte procedure met criteria die op nationaal niveau ontwikkeld 
zijn vormt een belemmering voor het vrij verkeer van goederen, en van sommige van de 
ontwikkelde criteria kan gesteld worden dat ze protectionistische doelen dienen.

Amendement 104
Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse vergoeding
De lidstaten kunnen verlangen dat elke 
aanvrager aan wie een milieukeur is 
toegekend, aan de bevoegde instantie die 
de keur heeft toegekend, een jaarlijkse 
vergoeding voor het gebruik van de keur 
betaalt.
De periode waarvoor de vergoeding wordt 
betaald, begint op de datum van 
toekenning van de milieukeur.
De jaarlijkse vergoeding kan op zodanige 
wijze worden vastgesteld dat de kosten van 
het milieukeurprogramma er volledig 
door gedekt worden, rekening houdend 
met zowel de aanvraagvergoeding als de 
verificatievergoeding.

Or. en
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