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Amendement 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Momenteel zijn er uitvoeringsmaatregelen voor de productgroepen waarop de huidige 
wetgeving van toepassing is, maar deze moeten nog worden goedgekeurd. De herziening van 
de richtlijn leidt tot meer bureaucratie en hogere productie- en ontwikkelingskosten zonder op 
enigerlei wijze bij te dragen tot de bescherming van het klimaat. De vermindering van de 
totale hoeveelheid emissies moet bereikt worden door middel van emissiehandel.

Amendement 10
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 
bestuursrechtelijke maatregelen 
betreffende het ecologische ontwerp van 
energiegerelateerde producten kunnen in 
de Gemeenschap handelsbelemmeringen 
doen ontstaan en de concurrentie verstoren 
en aldus een direct effect op de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt hebben. De harmonisatie van 
de nationale wetten is het enige middel om 
dergelijke handelsbelemmeringen en 
oneerlijke concurrentie te voorkomen. Met 
de uitbreiding van het toepassingsgebied 
tot alle energiegerelateerde producten 

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 
bestuursrechtelijke maatregelen 
betreffende het ecologische ontwerp van 
energiegerelateerde producten kunnen in 
de Gemeenschap handelsbelemmeringen 
doen ontstaan en de concurrentie verstoren 
en aldus een direct effect op de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt hebben. De harmonisatie van 
de nationale wetten is het enige middel om 
dergelijke handelsbelemmeringen en 
oneerlijke concurrentie te voorkomen. Met 
de uitbreiding van het toepassingsgebied 
tot alle energiegerelateerde producten 
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wordt ervoor gezorgd dat de voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp voor alle 
belangrijke energiegerelateerde producten 
op communautair niveau kunnen worden 
geharmoniseerd.

wordt ervoor gezorgd dat de voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp voor alle 
belangrijke energiegerelateerde producten 
op communautair niveau kunnen worden 
geharmoniseerd. De uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot energiegerelateerde 
producten mag niet leiden tot 
buitensporige commerciële lasten voor 
kleine en middelgrote ondernemingen, die 
immers een belemmering zouden vormen 
voor hun concurrentievermogen.

Or. de

Amendement 11
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 
bestuursrechtelijke maatregelen 
betreffende het ecologische ontwerp van 
energiegerelateerde producten kunnen in 
de Gemeenschap handelsbelemmeringen 
doen ontstaan en de concurrentie verstoren 
en aldus een direct effect op de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt hebben. De harmonisatie van 
de nationale wetten is het enige middel om 
dergelijke handelsbelemmeringen en 
oneerlijke concurrentie te voorkomen. Met 
de uitbreiding van het toepassingsgebied 
tot alle energiegerelateerde producten 
wordt ervoor gezorgd dat de voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp voor alle 
belangrijke energiegerelateerde producten 
op communautair niveau kunnen worden 
geharmoniseerd.

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 
bestuursrechtelijke maatregelen 
betreffende het ecologische ontwerp van 
producten kunnen in de Gemeenschap 
handelsbelemmeringen doen ontstaan en de 
concurrentie verstoren en aldus een direct 
effect op de totstandbrenging en de 
werking van de interne markt hebben. De 
harmonisatie van de nationale wetten is het 
enige middel om dergelijke 
handelsbelemmeringen en oneerlijke 
concurrentie te voorkomen. Met de 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot 
alle energiegerelateerde producten wordt 
ervoor gezorgd dat de voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp voor alle producten die 
een aanzienlijke impact hebben op het 
milieu en tegelijk een beduidend 
potentieel bieden voor de verbetering van 
hun milieu-impact, op communautair 
niveau kunnen worden geharmoniseerd. De 
uitbreiding tot energiegerelateerde 
producten moet worden toegepast voor 
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zover dit geen aanleiding geeft tot een 
buitenproportionele economische last die 
het concurrentievermogen van kleine en 
middelgrote ondernemingen op de interne 
markt kan ondermijnen.

Or. en

Motivering

Onduidelijkheden en overlappingen in de wetgeving moeten tot elke prijs worden vermeden. 
In de bouwsector bijvoorbeeld geldt een bijzonder specifieke wetgeving voor het op de markt 
brengen van bouwproducten (de bouwproductenrichtlijn, die binnenkort zal worden omgezet 
in de verordening inzake bouwproducten). De uitvoeringsmaatregelen in het kader van de 
bestaande bouwproductenrichtlijn hebben al een nieuw systeem opgelegd voor het op de 
markt brengen en de etikettering van producten, waaronder een prestatieverklaring op het 
CE-label over de warmtedoorgang bijvoorbeeld. 

Amendement 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bouwproducten moeten worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.
De algemene milieuprestatie van 
bouwproducten en meer bepaald hun 
energie-efficiëntie kunnen niet worden 
beoordeeld of gemeten op productniveau 
maar enkel op het niveau van het gebouw.

Or. en

Motivering

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
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eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable. 

Amendement 13
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Deze richtlijn is enkel van 
toepassing voor zover er geen specifieke 
bepalingen zijn met dezelfde doelstelling, 
van dezelfde aard en met hetzelfde effect 
in andere communautaire 
harmonisatiewetgeving. Verwarring op de 
markt en buitensporige kosten 
veroorzaakt door overlappende 
regelgeving moeten zorgvuldig worden 
vermeden.

Or. en

Motivering

Onduidelijkheden en overlappingen in de wetgeving moeten tot elke prijs worden vermeden.

Amendement 14
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Energiegerelateerde producten nemen 
een groot deel van het verbruik van 
natuurlijke hulpbronnen en energie in de 
Gemeenschap voor hun rekening. 
Daarnaast hebben zij nog enkele andere 
belangrijke milieueffecten. Bij de grote 
meerderheid van op de communautaire 
markt beschikbare productcategorieën 

(3) Bij de grote meerderheid van op de 
communautaire markt beschikbare 
productcategorieën kunnen milieueffecten 
van zeer uiteenlopende omvang worden 
waargenomen, hoewel zij vergelijkbare 
functionele prestaties leveren. Met het oog 
op duurzame ontwikkeling moet de 
voortdurende verbetering van het algemene 
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kunnen milieueffecten van zeer 
uiteenlopende omvang worden 
waargenomen, hoewel zij vergelijkbare 
functionele prestaties leveren. Met het oog 
op duurzame ontwikkeling moet de 
voortdurende verbetering van het algemene 
milieueffect van die producten worden 
aangemoedigd, vooral door de 
voornaamste oorzaken van negatieve 
milieueffecten op te sporen en overdracht 
van verontreiniging tegen te gaan, wanneer 
dit niet leidt tot buitensporige kosten.

milieueffect van die producten worden 
aangemoedigd, vooral door de 
voornaamste oorzaken van negatieve 
milieueffecten op te sporen en overdracht 
van verontreiniging tegen te gaan, wanneer 
dit niet leidt tot buitensporige kosten.

Or. en

Motivering

De twee eerste zinnen moeten logischerwijs geschrapt worden indien het toepassingsgebied 
van de richtlijn wordt uitgebreid tot alle producten – zowel gericht op energie- als op 
hulpbronnenefficiëntie. 

Amendement 15
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Energiegerelateerde producten nemen 
een groot deel van het verbruik van 
natuurlijke hulpbronnen en energie in de 
Gemeenschap voor hun rekening. 
Daarnaast hebben zij nog enkele andere 
belangrijke milieueffecten. Bij de grote 
meerderheid van op de communautaire 
markt beschikbare productcategorieën 
kunnen milieueffecten van zeer 
uiteenlopende omvang worden 
waargenomen, hoewel zij vergelijkbare 
functionele prestaties leveren. Met het oog 
op duurzame ontwikkeling moet de 
voortdurende verbetering van het 
algemene milieueffect van die producten 
worden aangemoedigd, vooral door de 

(3) Energiegerelateerde producten nemen 
een groot deel van het verbruik van 
natuurlijke hulpbronnen en energie in de 
Gemeenschap voor hun rekening. 
Daarnaast hebben zij milieueffecten die het 
gevolg zijn van de productie van 
afvalstoffen. Bij de grote meerderheid van 
op de communautaire markt beschikbare 
productcategorieën kunnen milieueffecten 
van zeer uiteenlopende omvang worden 
waargenomen die afhankelijk zijn van de 
graad van technologische 
geavanceerdheid van de producten en de 
globale kost van de vervaardiging ervan. 
Met het oog op duurzame ontwikkeling 
moet een vermindering van het 
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voornaamste oorzaken van negatieve 
milieueffecten op te sporen en overdracht 
van verontreiniging tegen te gaan, wanneer 
dit niet leidt tot buitensporige kosten.

milieueffect van die producten worden 
aangemoedigd, vooral door de 
voornaamste oorzaken van dit milieueffect
op te sporen en overdracht van 
verontreiniging tegen te gaan, wanneer dit 
niet leidt tot buitensporige kosten.

Or. pl

Motivering

De globale kost voor de vervaardiging van een product omvat de milieukosten, terwijl de 
energie-intensiteit van een product grotendeels afhangt van de technologische 
geavanceerdheid ervan. Beide factoren hebben een rechtstreekse invloed op de impact van 
een product op het milieu.

Amendement 16
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Veel energiegerelateerde en ook 
niet-energiegerelateerde producten 
hebben een aanzienlijk potentieel om door 
middel van een beter ontwerp de 
milieueffecten te verminderen en te 
zorgen voor hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie.

Or. en

Amendement 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ecologisch productontwerp is een 
essentieel element van de communautaire 

4. Ecologisch productontwerp is een 
essentieel element van de communautaire 
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strategie inzake geïntegreerd 
productbeleid. Het betreft een preventieve 
aanpak die erop gericht is de 
milieuprestaties van producten te 
optimaliseren en tegelijk hun functionele 
kenmerken te behouden, en die reële 
nieuwe kansen schept voor fabrikanten, 
consumenten en de samenleving in haar 
geheel.

strategie inzake geïntegreerd 
productbeleid. Het betreft een preventieve 
aanpak die erop gericht is de 
milieuprestaties van producten te 
optimaliseren en tegelijk hun functionele 
kenmerken te behouden, en die reële 
nieuwe kansen schept voor fabrikanten, 
consumenten en de samenleving in haar 
geheel. Diverse opties moeten in
aanmerking worden genomen om de 
energie- en hulpbronnenefficiëntie te 
verhogen en vervuiling te verminderen, 
zoals functioneel denken (producten 
omzetten in diensten), dematerialisatie 
met behulp van ICT en technologische 
ontwikkeling op basis van imitatie van de 
natuur (‘biomimicry’).

Or. en

Motivering

De daadwerkelijke verbetering van de energie- en hulpbronnenefficiëntie vereist een 
zorgvuldige studie van bestaande bedrijfsmodellen en de organisatie van productie en 
consumptie. Dit gebeurt al in talrijke bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Interface, de 
Amerikaanse tapijtfabrikant, wiens producten niet worden verkocht maar verhuurd, met een 
aanzienlijke vermindering van de gebruikte materialen en de CO2-uitstoot tot gevolg.

Amendement 18
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ecologisch productontwerp is een 
essentieel element van de communautaire 
strategie inzake geïntegreerd 
productbeleid. Het betreft een preventieve 
aanpak die erop gericht is de 
milieuprestaties van producten te 
optimaliseren en tegelijk hun functionele 
kenmerken te behouden, en die reële 
nieuwe kansen schept voor fabrikanten, 

(4) Ecologisch ontwerp is een essentieel 
element van de communautaire strategie 
inzake geïntegreerd productbeleid. Het 
betreft een preventieve aanpak die erop 
gericht is de milieukost van producten te 
optimaliseren en tegelijk hun functionele 
kenmerken te behouden, en die kansen 
schept om de milieu-impact van de 
economieën van de lidstaten te 
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consumenten en de samenleving in haar 
geheel.

verminderen.

Or. pl

Motivering

Ecologisch ontwerp heeft tot doel een vermindering van de energie-intensiteit van de 
economieën van de lidstaten te bewerkstelligen.

Amendement 19
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De verbetering van de energie-
efficiëntie - met als een van de 
beschikbare opties een efficiënter 
eindgebruik van elektriciteit - wordt 
beschouwd als een substantiële bijdrage 
tot het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Gemeenschap 
inzake broeikasgasemissies. De vraag naar 
elektriciteit is de snelst groeiende categorie 
van eindgebruik van energie en zal, indien 
er geen beleidsmaatregelen worden 
genomen om deze trend tegen te gaan,
naar verwachting in de komende twintig tot 
dertig jaar verder toenemen. Een 
aanzienlijke reductie van het 
energieverbruik, zoals die door de 
Commissie is voorgesteld in haar Europees 
programma inzake klimaatverandering 
(European Climate Change Programme -
ECCP), is mogelijk. Klimaatverandering
is een van de prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap zoals opgenomen in Besluit 
nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Energiebesparing 
is de meest kostenefficiënte manier om de 
continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en de afhankelijkheid van 

(5) Het staat vast dat de vermindering van 
de energie-intensiteit van de economieën 
van de lidstaten een belangrijke bijdrage 
levert aan de bescherming van het milieu 
binnen de Gemeenschap, en dankzij de 
vermindering van het gebruik van 
ingevoerde grondstoffen, eveneens buiten 
de Gemeenschap. De vraag naar 
elektriciteit is de snelst groeiende categorie 
van energiegebruik en zal naar 
verwachting in de komende twintig tot 
dertig jaar verder toenemen. Een reductie 
van het energieverbruik, samen met een 
verhoging van de efficiëntie van de 
energieproductie, zoals door de 
Commissie is voorgesteld in haar Europees 
programma inzake klimaatverandering 
(European Climate Change Programme -
ECCP), is een van de prioriteiten voor de 
bescherming van het milieu. 
Energiebesparing is de meest 
kostenefficiënte manier om de continuïteit 
van de voorziening te verbeteren en de 
afhankelijkheid van invoer te reduceren. 
Derhalve moeten ter vermindering van de 
energievraag substantiële maatregelen en 
doelstellingen worden vastgesteld.
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invoer te reduceren. Derhalve moeten met 
betrekking tot de vraagzijde substantiële 
maatregelen en doelstellingen worden 
vastgesteld.

Or. pl

Motivering

De energie-intensiteit van de economieën van de lidstaten verminderen en tegelijk op 
efficiëntere wijze energie produceren vormt een doeltreffende manier om het milieu te 
beschermen en onze afhankelijkheid van import te beperken. Dat het energieverbruik in de 
loop van de volgende 20 à 30 jaar zal toenemen, is onvermijdelijk, ongeacht de inspanningen 
die worden gedaan om energie te besparen. Daarom komt het er in de eerste plaats op aan 
om – naast het verminderen van de energie-intensiteit van de economieën – het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen uit te breiden.

Amendement 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De verbetering van de energie-
efficiëntie - met als een van de beschikbare 
opties een efficiënter eindgebruik van 
elektriciteit - wordt beschouwd als een 
substantiële bijdrage tot het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
inzake broeikasgasemissies. De vraag naar 
elektriciteit is de snelst groeiende categorie 
van eindgebruik van energie en zal, indien 
er geen beleidsmaatregelen worden 
genomen om deze trend tegen te gaan, naar 
verwachting in de komende twintig tot 
dertig jaar verder toenemen. Een 
aanzienlijke reductie van het 
energieverbruik, zoals die door de 
Commissie is voorgesteld in haar Europees 
programma inzake klimaatverandering 
(European Climate Change Programme -
ECCP), is mogelijk. Klimaatverandering is 
een van de prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 

(5) De verbetering van de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie - met als een van 
de beschikbare opties een efficiënter 
eindgebruik van elektriciteit - wordt 
beschouwd als een substantiële bijdrage tot 
het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de Gemeenschap inzake 
broeikasgasemissies en tot het bereiken 
van de doelen van de thematische 
strategie inzake natuurlijke hulpbronnen. 
De vraag naar elektriciteit is de snelst 
groeiende categorie van eindgebruik van 
energie en zal, indien er geen 
beleidsmaatregelen worden genomen om 
deze trend tegen te gaan, naar verwachting 
in de komende twintig tot dertig jaar verder 
toenemen. Een aanzienlijke reductie van 
het energieverbruik, zoals die door de 
Commissie is voorgesteld in haar Europees 
programma inzake klimaatverandering 
(European Climate Change Programme -
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Gemeenschap zoals opgenomen in Besluit 
nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1. Energiebesparing 
is de meest kostenefficiënte manier om de 
continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en de afhankelijkheid van 
invoer te reduceren. Derhalve moeten met 
betrekking tot de vraagzijde substantiële 
maatregelen en doelstellingen worden 
vastgesteld.

ECCP), is mogelijk. Klimaatverandering is 
een van de prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap zoals opgenomen in Besluit 
nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1. Energiebesparing 
is de meest kostenefficiënte manier om de 
continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en de afhankelijkheid van 
invoer te reduceren. Derhalve moeten met 
betrekking tot de vraagzijde substantiële 
maatregelen en doelstellingen worden 
vastgesteld.

In verscheidene wetenschappelijke 
verslagen alsook in de thematische 
strategie inzake natuurlijke hulpbronnen 
is aangetoond dat een verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de thematische strategie inzake natuurlijke hulpbronnen is belangrijk 
aangezien de strategie de voornaamste argumenten om het toepassingsgebied van de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp verder te laten reiken dan enkel energie-efficiëntie.

Amendement 21
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 
tijdens de levenscyclus van een product 
ontstane verontreiniging en het merendeel 
van de milieukosten in die fase worden 
gegenereerd.

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 
tijdens de levenscyclus van een product 
ontstane verontreiniging en het merendeel 
van de milieukosten in die fase worden 
gegenereerd. Een functionele aanpak 
biedt voor heel wat producten het 
potentieel van aanzienlijke 
efficiëntiewinst op het vlak van 
hulpbronnen.
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 2. Functioneel denken, wat feitelijk neerkomt op het omzetten 
van producten in diensten, biedt voor talrijke producten heel wat potentieel.

Amendement 22
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 
tijdens de levenscyclus van een product 
ontstane verontreiniging en het merendeel 
van de milieukosten in die fase worden
gegenereerd.

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 
energie-intensiteit van een product in die 
fase wordt bepaald en ook het merendeel 
van de kosten, milieukosten inbegrepen, in 
die fase wordt gegenereerd.

Or. pl

Motivering

De kost van een product hangt rechtstreeks af van de energie-intensiteit van dat product. De 
globale milieukosten kunnen worden ingeschat tijdens de ontwerpfase.

Amendement 23
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er moet een samenhangend kader voor 
de toepassing van communautaire eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten tot stand 
worden gebracht, teneinde het vrije 
verkeer van de producten die aan de eisen 

(7) Er moet een samenhangend kader voor 
de toepassing van communautaire eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten tot stand 
worden gebracht, teneinde hun algemene 
impact op het milieu te verminderen. Bij 
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voldoen, te garanderen en hun algemene 
milieueffect te verbeteren. Bij dergelijke 
communautaire eisen moeten de beginselen 
inzake eerlijke concurrentie en 
internationale handel in acht worden 
genomen.

dergelijke communautaire eisen moeten de 
beginselen inzake eerlijke concurrentie en 
internationale handel in acht worden 
genomen.

Or. pl

Motivering

Het hoofddoel van ecologisch ontwerp is het verminderen van de algemene impact op het 
milieu van energiegerelateerde producten. 

Amendement 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met deze richtlijn wordt ernaar 
gestreefd om een hoog 
milieubeschermingsniveau te 
verwezenlijken door het potentiële 
milieueffect voor energiegerelateerde 
producten te verminderen, waarvan 
uiteindelijk de consumenten en andere 
eindgebruikers profijt zullen trekken. 
Duurzame ontwikkeling vereist ook dat 
naar behoren rekening wordt gehouden met 
het gezondheids- en het sociale en het 
economische effect van de voorgenomen 
maatregelen. De verbetering van het 
energierendement van producten draagt bij 
tot de zekerheid van de 
energievoorziening, die een voorwaarde is
voor een gezonde economische activiteit en 
bijgevolg voor duurzame ontwikkeling.

(9) Met deze richtlijn wordt ernaar 
gestreefd om een hoog 
milieubeschermingsniveau te 
verwezenlijken door het potentiële 
milieueffect voor energiegerelateerde 
producten te verminderen, waarvan 
uiteindelijk de consumenten en andere 
eindgebruikers profijt zullen trekken. 
Duurzame ontwikkeling vereist ook dat 
naar behoren rekening wordt gehouden met 
het gezondheids- en het sociale en het 
economische effect van de voorgenomen 
maatregelen. De verbetering van het 
energierendement en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
draagt bij tot de zekerheid van de 
energievoorziening en vermindert de 
vraag naar natuurlijke hulpbronnen, twee
voorwaarden voor een gezonde 
economische activiteit en bijgevolg voor 
duurzame ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 25
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om nationale bepalingen te handhaven 
die hun rechtvaardiging vinden in 
gewichtige eisen in verband met de 
bescherming van het milieu, of nieuwe 
bepalingen in te voeren op basis van 
nieuwe wetenschappelijke gegevens in
verband met de bescherming van het 
milieu wegens een specifiek probleem dat 
zich in die lidstaat heeft aangediend nadat 
de toepasselijke uitvoeringsmaatregel is 
genomen, kan hiertoe overgaan mits hij 
zich houdt aan de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in artikel 95, leden 4, 5 en 6, 
van het Verdrag en die voorzien in een 
kennisgeving vooraf aan en goedkeuring 
van de Commissie.

Schrappen

Or. pl

Amendement 26
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om nationale bepalingen te handhaven die 
hun rechtvaardiging vinden in gewichtige 
eisen in verband met de bescherming van 
het milieu, of nieuwe bepalingen in te 
voeren op basis van nieuwe 
wetenschappelijke gegevens in verband 
met de bescherming van het milieu wegens 

(10) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om nationale bepalingen te handhaven die 
hun rechtvaardiging vinden in gewichtige 
eisen in verband met de bescherming van 
het milieu, of nieuwe bepalingen in te 
voeren op basis van nieuwe 
wetenschappelijke gegevens in verband 
met de bescherming van het milieu wegens 
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een specifiek probleem dat zich in die 
lidstaat heeft aangediend nadat de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel is 
genomen, kan hiertoe overgaan mits hij 
zich houdt aan de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in artikel 95, leden 4, 5 en 6, 
van het Verdrag en die voorzien in een 
kennisgeving vooraf aan en goedkeuring 
van de Commissie.

een specifiek probleem dat zich in die 
lidstaat heeft aangediend nadat de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel is 
genomen, kan hiertoe overgaan mits hij 
zich houdt aan de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in artikel 95, leden 4, 5 en 6, 
van het Verdrag en die voorzien in een 
kennisgeving vooraf aan en goedkeuring 
van de Commissie, op voorwaarde dat 
deze nationale bepalingen de 
harmonisatie en de werking van de 
interne markt niet belemmeren.

Or. en

Motivering

De goedkeuring door de lidstaten van onafhankelijke maatregelen die de doelstelling van 
harmonisatie van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zouden kunnen dwarsbomen of de 
werking van de interne markt zouden kunnen belemmeren, mag niet worden aangemoedigd 
door de richtlijn inzake ecologisch ontwerp.

Amendement 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om met ontwerpverbetering maximale 
milieuvoordelen te kunnen behalen, kan 
het nodig zijn consumenten te informeren 
omtrent de milieueigenschappen en de 
milieuprestaties van energiegerelateerde
producten en hen van advies te dienen over 
manieren om op milieuvriendelijke wijze 
met deze producten om te gaan.

(11) Om met ontwerpverbetering maximale 
milieuvoordelen te kunnen behalen, is het 
van het grootste belang de consumenten te 
informeren omtrent de 
milieueigenschappen en de milieuprestaties 
van producten en hen van advies te dienen 
over manieren om op milieuvriendelijke 
wijze met deze producten om te gaan.

Or. en

Motivering

Bij duurzame productie en consumptie staat het informeren van de consument centraal. Pas 
als consumenten zich terdege bewust zijn van de keuzes die zij kunnen maken en de manier 
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waarop ze de hun aangeboden producten en diensten kunnen gebruiken, zal het beleid 
werkelijk doeltreffend zijn.

Amendement 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Uitgaande van de mededeling van 
de Commissie over het geïntegreerde 
productbeleid (COM(2003)0302) moedigt 
deze richtlijn alternatieve 
bedrijfsmodellen aan die toezien op de 
verbetering van de milieuprestatie van 
producten en diensten gedurende de 
volledige levenscyclus ervan.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.

Amendement 29
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Hoewel een brede visie op het 
milieuprestatieconcept wenselijk is, moet,
in afwachting van de aanneming van het 
werkprogramma, beperking van 
broeikasgasemissies door verbetering van 
de energie-efficiëntie als een prioritaire 
milieudoelstelling worden beschouwd.

(13) Het verminderen van de energie-
intensiteit en de productie van 
afvalstoffen tijdens de vervaardiging, het 
gebruik en de recycling van producten 
moet in afwachting van de aanneming van 
het werkprogramma als een prioritaire 
milieudoelstelling worden beschouwd.

Or. pl
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Motivering

De beste en meest doeltreffende manier om het milieu te beschermen bestaat erin de energie-
intensiteit van een product tijdens elke fase van de levenscyclus ervan te verminderen. 

Amendement 30
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Hoewel een brede visie op het 
milieuprestatieconcept wenselijk is, moet, 
in afwachting van de aanneming van het 
werkprogramma, beperking van 
broeikasgasemissies door verbetering van 
de energie-efficiëntie als een prioritaire 
milieudoelstelling worden beschouwd.

(13) Hoewel een brede visie op het 
milieuprestatieconcept wenselijk is, moet, 
in afwachting van de aanneming van het 
werkprogramma, beperking van 
broeikasgasemissies door verbetering van 
de energie-efficiëntie als een prioritaire 
milieudoelstelling worden beschouwd. Het 
gebruik van de CO2-voetafdruk van 
producten moet veralgemeend worden en 
in ecologisch ontwerp moet rekening 
worden gehouden met deze voetafdruk.

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

Amendement 31
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het kan noodzakelijk en (14) Het kan noodzakelijk en 
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gerechtvaardigd zijn om specifieke 
gekwantificeerde eisen inzake ecologisch 
ontwerp vast te stellen voor sommige 
producten of milieuaspecten daarvan, 
teneinde ervoor te zorgen dat hun 
milieueffect tot een minimum wordt 
beperkt. Gelet op de dringende noodzaak 
om bij te dragen tot het nakomen van de in 
het kader van het Protocol van Kyoto bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
aangegane verbintenissen en onverminderd 
de in deze richtlijn voorgestane 
geïntegreerde aanpak, dient tot op zekere 
hoogte voorrang te worden gegeven aan 
maatregelen die tegen geringe kosten in 
hoge mate kunnen bijdragen tot de reductie 
van broeikasgasemissies. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzame gebruik van hulpbronnen en een 
belangrijke bijdrage leveren tot het 
tienjarenkader van programma's inzake 
duurzame productie en consumptie, dat op 
de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
in september 2002 in Johannesburg is 
overeengekomen.

gerechtvaardigd zijn om specifieke 
gekwantificeerde eisen inzake ecologisch 
ontwerp vast te stellen voor sommige 
producten of milieuaspecten daarvan, 
teneinde ervoor te zorgen dat hun 
milieueffect tot een minimum wordt 
beperkt. Gelet op de dringende noodzaak 
om bij te dragen tot het nakomen van de in 
het kader van het Protocol van Kyoto bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
aangegane verbintenissen en het 
engagement van de Gemeenschap om 
haar energie-efficiëntie tegen 2020 met 
20% te verbeteren, en onverminderd de in 
deze richtlijn voorgestane geïntegreerde 
aanpak, dient tot op zekere hoogte 
voorrang te worden gegeven aan 
maatregelen die tegen geringe kosten in 
hoge mate kunnen bijdragen tot de reductie 
van broeikasgasemissies. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzame gebruik van hulpbronnen en een 
belangrijke bijdrage leveren tot het 
tienjarenkader van programma's inzake 
duurzame productie en consumptie, dat op 
de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
in september 2002 in Johannesburg is 
overeengekomen.

Or. en

Amendement 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve wijzen van aanpak zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met zulke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 

(17) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve wijzen van aanpak zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met zulke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
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voorschriften. Wetgevingsmaatregelen 
kunnen nodig zijn wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

voorschriften. De industriesectoren 
moeten ertoe worden aangemoedigd 
voorstellen tot zelfregulering uit te
werken. Wetgevingsmaatregelen mogen 
enkel worden genomen wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren. 

Or. en

Motivering

Zelfregulering binnen een sector kan een kosteneffectieve manier vormen om de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie in die sector te verbeteren. Eigen initiatieven van de industriesectoren 
moeten worden aangemoedigd.

Amendement 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve wijzen van aanpak zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met zulke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Wetgevingsmaatregelen 
kunnen nodig zijn wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

(17) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve wijzen van aanpak zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met zulke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. De industriesectoren 
moeten ertoe worden aangemoedigd 
voorstellen tot zelfregulering uit te 
werken. Wetgevingsmaatregelen mogen 
enkel worden genomen wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt het feit dat vooruitgang in de richting van meer duurzaamheid 
hoogstwaarschijnlijk het snelst kan worden bereikt door middel van vrijwillige actie. 
Energiegerelateerde productiesectoren die geen zelfreguleringsmaatregelen kunnen opstellen 
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of dit liever niet doen, zullen logischerwijs op een bepaald ogenblik uitvoeringsmaatregelen 
opgelegd krijgen. Dit betekent echter niet dat de mogelijkheid van vrijwillige zelfregulering in 
andere energiegerelateerde sectoren moet worden afgeraden, integendeel, deze mogelijkheid 
moet actief worden aangemoedigd.

Amendement 34
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Deze richtlijn is tevens bedoeld om te 
bevorderen dat het ecologische ontwerp 
ingang vindt in kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) en bij zeer kleine 
bedrijven. Die acceptatie kan worden 
bevorderd indien informatie over de 
duurzaamheid van hun producten op 
ruime schaal beschikbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is.

(21) Deze richtlijn is tevens bedoeld om te 
bevorderen dat het ecologische ontwerp 
ingang vindt in kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) en bij zeer kleine 
bedrijven. Die acceptatie kan worden 
bevorderd indien informatie op ruime 
schaal beschikbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is, indien er geen sprake is 
van overbodige bureaucratie of van 
bijkomende kosten die niet in verhouding 
zijn met de verklaarde doelstellingen van 
ecologisch ontwerp, en indien voor de 
uitvoering van de bepalingen van de 
richtlijn langere deadlines worden 
toegestaan.

Or. pl

Motivering

KMO’s en heel kleine ondernemingen zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in 
wetgevingsbepalingen, die immers aanleiding geven tot bijkomende kosten en bureaucratie. 
Weldoordachte ondersteuningsmaatregelen zijn nuttig en doeltreffend. Deze maatregelen 
mogen daarom niet enkel gaan over het verlenen van toegang tot informatie, aangezien dit 
slechts de eerste fase is van de aanpassing van KMO’s aan de nieuwe werkomstandigheden.
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Amendement 35
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Energiegerelateerde producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn vastgestelde eisen inzake 
ecologisch ontwerp, moeten voorzien zijn 
van de "CE"-markering en bijbehorende 
informatie om op de interne markt te 
kunnen worden geïntroduceerd en aan het 
vrije verkeer te kunnen deelnemen. 
Rigoureuze handhaving van de 
uitvoeringsmaatregelen is noodzakelijk 
om de gevolgen van de gereglementeerde 
energiegerelateerde producten voor het 
milieu te beperken en eerlijke 
concurrentie te kunnen garanderen.

(22) Energiegerelateerde producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn vastgestelde eisen inzake 
ecologisch ontwerp, moeten voorzien zijn 
van de "CE"-markering en bijbehorende 
informatie om op de interne markt te 
kunnen worden geïntroduceerd en aan het 
vrije verkeer te kunnen deelnemen.

Or. pl

Motivering

Rigoureuze handhaving van uitvoeringsmaatregelen strookt niet met de onderliggende 
beginselen van de manier om de doelstellingen inzake ecologisch ontwerp te bereiken, zoals 
uiteengezet in overwegingen 17, 18 en 19 betreffende zelfreguleringsmechanismen.

Amendement 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Energiegerelateerde producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn vastgestelde eisen inzake 
ecologisch ontwerp, moeten voorzien zijn 
van de "CE"-markering en bijbehorende 
informatie om op de interne markt te 
kunnen worden geïntroduceerd en aan het

(22) Energiegerelateerde producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn of in 
zelfreguleringsmaatregelen vastgestelde 
eisen inzake ecologisch ontwerp, moeten 
voorzien zijn van de "CE"-markering en 
bijbehorende informatie om op de interne



AM\766500NL.doc 23/56 PE418.286v02-00

NL

vrije verkeer te kunnen deelnemen. 
Rigoureuze handhaving van de 
uitvoeringsmaatregelen is noodzakelijk om 
de gevolgen van de gereglementeerde 
energiegerelateerde producten voor het 
milieu te beperken en eerlijke concurrentie 
te kunnen garanderen.

markt te kunnen worden geïntroduceerd en 
aan het vrije verkeer te kunnen deelnemen. 
Rigoureuze handhaving van de 
uitvoeringsmaatregelen is noodzakelijk om 
de gevolgen van de gereglementeerde 
energiegerelateerde producten voor het 
milieu te beperken en eerlijke concurrentie 
te kunnen garanderen.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil producten die beantwoorden aan de eisen van goedgekeurde 
zelfreguleringsmaatregelen, dezelfde markterkenning bieden als producten die in 
overeenstemming zijn met uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 37
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Energiegerelateerde producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn vastgestelde eisen inzake 
ecologisch ontwerp, moeten voorzien zijn 
van de "CE"-markering en bijbehorende 
informatie om op de interne markt te 
kunnen worden geïntroduceerd en aan het 
vrije verkeer te kunnen deelnemen. 
Rigoureuze handhaving van de 
uitvoeringsmaatregelen is noodzakelijk om 
de gevolgen van de gereglementeerde 
energiegerelateerde producten voor het 
milieu te beperken en eerlijke concurrentie 
te kunnen garanderen.

(22) Energieverbruikende producten die 
voldoen aan de in uitvoeringsmaatregelen 
bij deze richtlijn vastgestelde eisen inzake 
ecologisch ontwerp, moeten voorzien zijn 
van de "CE"-markering en bijbehorende 
informatie, in het bijzonder de CO2-
voetafdruk van het product, om op de 
interne markt te kunnen worden 
geïntroduceerd en aan het vrije verkeer te 
kunnen deelnemen. Rigoureuze 
handhaving van de uitvoeringsmaatregelen 
is noodzakelijk om de gevolgen van de 
gereglementeerde energieverbruikende
producten voor het milieu te beperken en 
eerlijke concurrentie te kunnen garanderen.

Or. fr
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Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

Amendement 38
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen en het werkplan 
opstelt, dient zij overleg te plegen met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en met 
de verschillende belanghebbende partijen 
van de productgroep, zoals het 
bedrijfsleven, met inbegrip van KMO's en 
de ambachtelijke industrie, vakbonden, 
handelaars, kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties.

(23) Wanneer de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen en het werkplan 
opstelt, dient zij overleg te plegen met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en met 
de verschillende belanghebbende partijen 
van het product of de productgroep, zoals 
het bedrijfsleven, met inbegrip van KMO's 
en de ambachtelijke industrie, vakbonden, 
handelaars, kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een verband tussen de term 'product’ (zoals omschreven in de 
richtlijn) en de groepering van dergelijke producten met het oog op de opstelling van 
uitvoeringsmaatregelen.
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Amendement 39
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor zover een deel van of alle 
voorschriften van deze richtlijn worden 
gedekt door bestaande wetgeving, krijgt 
het bestaande regelgevingskader 
voorrang. 

Or. en

Motivering

De wetgever moet verwarring en overlappingen in de wetgeving vermijden. Een aantal 
sectoren wordt reeds naar behoren geregeld door specifieke wetgeving. In overeenstemming 
met de beginselen die worden vermeld in het onlangs goedgekeurde nieuwe wetgevingskader, 
moet eerst de specifieke productgerelateerde wetgeving toegepast worden.

Amendement 40
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Op maat gemaakte producten zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
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8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Amendement 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn voorziet in de vaststelling 
van voorschriften waaraan 
energiegerelateerde producten die onder 
uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten 
voldoen om op de markt te kunnen worden 
geïntroduceerd en/of in gebruik te kunnen 
worden genomen. Zij draagt bij tot 
duurzame ontwikkeling door de energie-
efficiëntie en het niveau van 
milieubescherming te verhogen en tegelijk 
de zekerheid van de energievoorziening te 
vergroten.

2. De richtlijn voorziet in de vaststelling 
van voorschriften waaraan 
energiegerelateerde producten die onder 
uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten 
voldoen om op de markt te kunnen worden 
geïntroduceerd en/of in gebruik te kunnen 
worden genomen. Zij draagt bij tot 
duurzame ontwikkeling door de energie-
en hulpbronnenefficiëntie en het niveau 
van milieubescherming te verhogen en 
tegelijk de zekerheid van de 
energievoorziening te vergroten.

Or. en

Amendement 42
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op maat gemaakte toestellen vallen 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn.
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Or. de

Motivering

Het goederenpakket voor de interne markt bevat bepalingen betreffende het vermijden van 
onnodige lasten voor KMO’s. Verordening 765/2008/EG bepaalt dat voor op maat gemaakte 
producten of producten die in kleine series worden vervaardigd, de technische en 
administratieve voorwaarden voor conformiteitbeoordelingsprocedures moeten worden 
vereenvoudigd. Conformiteitbeoordelingsprocedures moeten op zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat onnodige lasten voor ondernemingen vermeden worden.

Amendement 43
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De bepalingen van deze richtlijn 
doen geen afbreuk aan de in de 
communautaire instrumenten opgenomen 
bepalingen inzake technische vereisten 
met betrekking tot de bescherming van het 
milieu.

Or. de

Motivering

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung).
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung.
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.
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Amendement 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
middelen voor het vervoer van personen of 
goederen.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
middelen voor het vervoer van personen of 
goederen of op voor de bouw bestemde 
producten.

Or. en

Motivering

Dubbele regelgeving voor bouwproducten moet worden vermeden aangezien deze producten 
vallen onder complexe regelgeving waarin alle aspecten van ecologisch ontwerp reeds zijn 
opgenomen of binnenkort zullen worden opgenomen:
 de richtlijn "bouwproducten" (89/106/EG) - de toekomstige verordening "bouwproducten" 

(COM(2008)311, wordt herzien);
 Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen (wordt herschikt);
 de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen (2008/98/EG).

Amendement 45
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed dat tijdens het gebruik een 
effect heeft op het energieverbruik, met 
inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn 
om in onder deze richtlijn vallende 
energiegerelateerde producten te worden 
ingebouwd en die ten behoeve van 
eindgebruikers in de handel worden 
gebracht en/of in gebruik worden genomen 
als losse onderdelen waarvan de 

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed dat tijdens het gebruik een 
effect heeft op het energieverbruik, met 
inbegrip van onderdelen die invloed 
hebben op het energieverbruik van het 
energiegerelateerde product en die 
bedoeld zijn om in onder deze richtlijn 
vallende energiegerelateerde producten te 
worden ingebouwd en die ten behoeve van 
eindgebruikers in de handel worden 
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milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld;

gebracht en/of in gebruik worden genomen 
als losse onderdelen waarvan de 
milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om te vermijden dat onderdelen die bedoeld zijn om te worden 
opgenomen in energiegerelateerde producten maar waarvan de eigenschappen geen invloed 
hebben op het energieverbruik van het energiegerelateerde product, moeten voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn. 

Vooraleer het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid, moeten er niettemin 
inspanningen worden geleverd voor een betere integratie van de verschillende 
regelgevingsinstrumenten en voor de benutting van de synergieën tussen deze instrumenten, 
en moet er tegelijk voor worden gezorgd dat alle lidstaten de instrumenten op dezelfde wijze 
toepassen. 

Amendement 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed dat tijdens het gebruik een 
effect heeft op het energieverbruik, met 
inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn 
om in onder deze richtlijn vallende 
energiegerelateerde producten te worden 
ingebouwd en die ten behoeve van 
eindgebruikers in de handel worden 
gebracht en/of in gebruik worden genomen 
als losse onderdelen waarvan de 
milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld;

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed dat tijdens het gebruik een 
aanzienlijk effect heeft op het 
energieverbruik, met inbegrip van 
onderdelen die bedoeld zijn om in onder 
deze richtlijn vallende energiegerelateerde 
producten te worden ingebouwd en die ten 
behoeve van eindgebruikers in de handel 
worden gebracht en/of in gebruik worden 
genomen als losse onderdelen waarvan de 
milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld;

Or. de
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Motivering

De voorgestelde definitie lijkt te vaag en moet beperkt worden, zodat alleen producten met 
een aanzienlijke impact op het energieverbruik binnen het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen. Dit is in overeenstemming met de basisdoelstelling om de impact op het milieu en het 
potentieel voor verbetering met elkaar in verhouding te brengen. 

Amendement 47
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed dat tijdens het gebruik een 
effect heeft op het energieverbruik en 
afhankelijk is van energietoevoer 
(elektriciteit, fossiele brandstoffen en 
hernieuwbare energiebronnen) om te 
kunnen werken zoals bedoeld, alsook elk 
product voor de opwekking, overdracht en 
meting van dit soort energie, met inbegrip 
van onderdelen die bedoeld zijn om in 
onder deze richtlijn vallende 
energiegerelateerde producten te worden 
ingebouwd en die ten behoeve van 
eindgebruikers in de handel worden 
gebracht en/of in gebruik worden genomen 
als losse onderdelen waarvan de 
milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld;

1. "energiegerelateerd product", hierna 
"product" genoemd: elk in de Europese 
Unie in de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed waarvan het 
energieverbruik tijdens het 
productieproces kan worden berekend 
en/of dat tijdens het gebruik een effect 
heeft op het energieverbruik, met inbegrip 
van onderdelen die bedoeld zijn om in 
onder deze richtlijn vallende 
energiegerelateerde producten te worden 
ingebouwd en die ten behoeve van 
eindgebruikers in de handel worden 
gebracht en/of in gebruik worden genomen 
als losse onderdelen waarvan de 
milieuprestaties onafhankelijk kunnen 
worden beoordeeld;

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het energieverbruik tijdens het productieproces.
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Amendement 48
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "milieueffect": elke verandering in het 
milieu die geheel of gedeeltelijk het gevolg 
is van producten en zich voordoet tijdens 
hun levenscyclus;

12. "milieueffect": elke voorspelbare of 
identificeerbare verandering in het milieu 
die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
de vervaardiging, het gebruik en de 
verwijdering van een product en zich
voordoet tijdens de levenscyclus ervan;

Or. pl

Motivering

Indien we ons niet bewust zijn van een verandering, kunnen we geen rationele actie 
ondernemen om op die verandering te reageren. Hoewel de levenscyclus van een product een 
aantal fasen omvat, wordt doorgaans gedacht dat producten enkel een impact kunnen hebben 
tijdens de gebruiksfase. Aangezien de doelstellingen inzake ecologisch ontwerp al van bij de 
ontwerpfase worden toegepast, is het maar logisch dat ze betrekking hebben op de volledige 
levenscyclus van het product.

Amendement 49
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. “aanzienlijk milieueffect”: een 
milieueffect dat wordt veroorzaakt door 
een product dat voldoet aan alle in 
artikel 15, lid 2, vastgelegde criteria.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de betekenis van ‘aanzienlijk milieueffect’.
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Amendement 50
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "levenscyclus": de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een product vanaf het gebruik van 
grondstoffen tot de uiteindelijke 
verwijdering;

13. "levenscyclus": de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een product vanaf het gebruik van 
grondstoffen tot de uiteindelijke 
verwijdering, het uiteindelijke hergebruik 
of de uiteindelijke recycling;

Or. en

Motivering

De idee van ‘ontstaan tot einde’ moet worden gewijzigd. Producten die geen nut meer 
hebben, kunnen heel vaak worden bewerkt en/of gerecycleerd en vervolgens gebruikt in 
nieuwe producten.

Amendement 51
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "levenscyclus": de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een product vanaf het gebruik van 
grondstoffen tot de uiteindelijke 
verwijdering;

13. "levenscyclus": de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een product vanaf het gebruik van energie 
en grondstoffen tijdens het 
productieproces, het energieverbruik 
tijdens transport en distributie en tijdens 
de gebruiksfase, de eventuele energiewinst 
tijdens hergebruik of recycling, tot het 
energieverbruik van de uiteindelijke 
verwijdering;

Or. en
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Motivering

Dit amendement wil verduidelijken dat zowel het energieverbruik wordt bedoeld als het 
productieproces, het vervoer/de distributie en het hergebruik/de recycling.

Amendement 52
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. "energieterugwinning": het gebruik 
van brandbaar afval als middel om 
energie op te wekken door directe 
verbranding met of zonder ander afval, 
maar met terugwinning van de warmte;

Schrappen

Or. pl

Motivering

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Amendement 53
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. "energieterugwinning": het gebruik
van brandbaar afval als middel om energie 
op te wekken door directe verbranding met 
of zonder ander afval, maar met 

16. “gedeeltelijke energieterugwinning 
door verbranding”: de recycling van 
brandbaar afval door directe verbranding 
met of zonder ander afval, maar met 
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terugwinning van de warmte; terugwinning van een deel van de energie 
in de vorm van warmte;

Or. pl

Motivering

Alles moet bij naam genoemd worden. Afvalverbranding kan niet doorgaan voor een manier 
om energie terug te winnen: het is slechts een manier om afval te recycleren, en vormt 
bovendien een grote bedreiging voor het milieu. De terugwinning van energie afkomstig van 
afvalverbranding leidt onvermijdelijk tot een grotere giftigheid van de uitgestoten gassen, 
door de secondaire synthese van de toxische componenten van deze gassen op een lagere 
temperatuur als gevolg van het opvangen van de warmte. 

Amendement 54
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20."ecologisch profiel": een beschrijving, 
overeenkomstig de op het product 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel, van de 
over de gehele levenscyclus aan een 
product verbonden inputs en outputs (zoals 
grondstoffen, emissies en afvalstoffen) die 
uit het oogpunt van hun milieueffect 
significant zijn en in meetbare fysische 
grootheden worden uitgedrukt;

20."ecologisch profiel": een beschrijving, 
overeenkomstig de op het 
energieverbruikende product toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel, van de over de 
gehele levenscyclus aan een 
energieverbruikend product verbonden 
inputs en outputs (zoals grondstoffen, 
emissies en afvalstoffen) die uit het 
oogpunt van hun milieueffect significant 
zijn en in meetbare fysische grootheden 
worden uitgedrukt, met inbegrip van de 
CO2-voetafdruk;

Or. fr
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Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

  

Amendement 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 
technische documentatiedossier van het 
product;

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer door de fabrikant 
van het totale effect van het product op 
het milieu gedurende de hele levenscyclus 
ervan, zoals weergegeven in het technische 
documentatiedossier van het product;

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat alle beoordelingen van de milieuprestaties van een product 
gebaseerd moeten zijn op de volledige levenscyclus van het product.

Amendement 56
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 
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technische documentatiedossier van het 
product;

technische documentatiedossier van het 
product en leidend tot een daadwerkelijke 
vermindering van de milieu-impact van 
het product gedurende één of alle fasen 
van de levenscyclus ervan;

Or. pl

Motivering

‘Milieuprestaties’ mogen niet beperkt blijven tot de technische documentatie betreffende een 
product maar moeten daadwerkelijke voordelen opleveren op milieuvlak. Zoniet gaat het 
louter om loze woorden en leiden de gedane inspanningen tot een toename van de 
milieukosten in verhouding tot de totale uitgaven voor het product.

Amendement 57
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21."milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 
technische documentatiedossier van het 
product;

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer door de fabrikant 
van het totale effect van het product op 
het milieu gedurende de hele levenscyclus 
ervan, zoals weergegeven in het technische 
documentatiedossier van het product;

Or. en

Motivering

CEFIC is voorstander van het in aanmerking nemen van de hele levenscyclus bij de 
beoordeling van milieuprestaties.
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Amendement 58
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. "verbetering van de milieuprestaties": 
het proces bestaande uit het verbeteren 
van de milieuprestaties van een product 
over opeenvolgende generaties, hoewel 
niet noodzakelijkerwijze met betrekking tot 
alle milieuaspecten van het product 
tegelijkertijd;

22. "verbetering van de milieuprestaties": 
de aanhoudende tendens om de impact op 
het milieu van een product over 
opeenvolgende generaties te verminderen, 
hoewel niet noodzakelijkerwijze met 
betrekking tot alle milieuaspecten van het 
product tegelijkertijd;

Or. pl

Motivering

Het verbeteren van de milieuprestaties mag geen bureaucratische formulering zijn die enkel 
tot uiting komt in wijzigingen in de technische documentatie, maar moet een daadwerkelijke 
en meetbare vermindering vormen van de impact van een product op het milieu.

Amendement 59
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- dat de totale CO2-voetafdruk van het 
product wordt vastgesteld wanneer het in 
de Europese Unie op de markt wordt 
gebracht of in gebruik wordt genomen,

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
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gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

  

Amendement 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend product op 
de markt wordt geïntroduceerd en/of in 
gebruik wordt genomen, wordt daarop de 
CE-markering van conformiteit 
aangebracht en wordt een 
conformiteitsverklaring afgegeven, waarbij 
de fabrikant of zijn gemachtigde garandeert 
en verklaart dat het product aan alle 
relevante bepalingen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet.

1. Voordat een onder 
uitvoeringsmaatregelen of 
zelfreguleringsmaatregelen vallend 
product op de markt wordt geïntroduceerd 
en/of in gebruik wordt genomen, wordt 
daarop de CE-markering van conformiteit 
aangebracht en wordt een 
conformiteitsverklaring afgegeven, waarbij 
de fabrikant of zijn gemachtigde garandeert 
en verklaart dat het product aan alle 
relevante bepalingen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet.

Or. en

Amendement 61
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend product op 
de markt wordt geïntroduceerd en/of in 
gebruik wordt genomen, wordt daarop de 
CE-markering van conformiteit 
aangebracht en wordt een 
conformiteitsverklaring afgegeven, waarbij 
de fabrikant of zijn gemachtigde garandeert 
en verklaart dat het product aan alle 

1. Voordat een onder 
uitvoeringsmaatregelen of 
zelfreguleringsmaatregelen vallend 
product op de markt wordt geïntroduceerd 
en/of in gebruik wordt genomen, wordt 
daarop de CE-markering van conformiteit 
aangebracht en wordt een 
conformiteitsverklaring afgegeven, waarbij 
de fabrikant of zijn gemachtigde garandeert 
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relevante bepalingen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet.

en verklaart dat het product aan alle 
relevante bepalingen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet.

Or. en

Motivering

In overeenstemming te brengen met het hoger voorgestelde amendement 2.

Amendement 62
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6
Vrij verkeer

Schrappen

1. De lidstaten mogen de marktintroductie 
en/of het in gebruik nemen op hun 
grondgebied van een product dat aan alle 
relevante bepalingen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet en 
overeenkomstig artikel 5 voorzien is van 
de CE-markering, niet verbieden, 
beperken of belemmeren op grond van 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
die verband houden met de in bijlage I, 
deel 1, bedoelde paramaters inzake 
ecologisch ontwerp die door de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregelen 
worden bestreken.
2. De lidstaten mogen de marktintroductie 
en/of het in gebruik nemen op hun 
grondgebied van een product dat 
overeenkomstig artikel 5 voorzien is van 
de CE-markering, niet verbieden, 
beperken of belemmeren op grond van 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
die verband houden met de in bijlage I, 
deel 1, bedoelde paramaters inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien waarvan 
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de toepasselijke uitvoeringsmaatregel 
bepaalt dat geen voorschrift inzake 
ecologisch ontwerp vereist is.
3. De lidstaten mogen niet verhinderen 
dat producten die niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel, 
worden getoond, bijvoorbeeld op 
handelsbeurzen en tentoonstellingen en 
tijdens demonstraties, mits zichtbaar is 
aangegeven dat zij niet in 
overeenstemming zijn en dat zij niet op de 
markt worden geïntroduceerd /in gebruik 
worden genomen zolang zij niet in 
overeenstemming zijn.

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

  

Amendement 63
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien er, met name door 
uitbreiding van steunnetwerken en -
structuren, op toe dat zij kleine, 
middelgrote en microbedrijven ertoe 
aanmoedigen zich reeds in de
productontwerpfase een ecologisch 
verantwoorde strategie eigen te maken en 
zich aan te passen aan toekomstige 

3. De lidstaten zien er op toe dat zij kleine, 
middelgrote en microbedrijven ertoe 
aanmoedigen zich reeds in de 
productontwerpfase een strategie eigen te 
maken die in overeenstemming is met de 
beginselen inzake milieubescherming, en 
zich aan te passen aan toekomstige 
Europese regelgeving.
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Europese regelgeving.

Or. pl

Motivering

Indien het de bedoeling is dat aan de eisen inzake ecologisch ontwerp wordt voldaan, moeten 
deze eisen duidelijk worden beschreven. Een strategie die in overeenstemming is met de 
beginselen inzake milieubescherming, komt neer op de vermindering van alle milieukosten 
van een product in elke fase van de levenscyclus ervan.

Amendement 64
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten bieden kleine, 
middelgrote en microbedrijven alle 
mogelijke ondersteuning voor wat 
informatie over eisen inzake ecologisch 
ontwerp betreft. Deze eisen mogen geen 
lasten opleggen die niet in verhouding 
zijn met de doelstellingen inzake 
ecologisch ontwerp. Indien 
gerechtvaardigd, mogen de lidstaten in 
verband met het bereiken van deze 
doelstellingen tijdelijke vrijstellingen 
verlenen van bijzonder zware eisen.

Or. pl

Motivering

KMO’s en heel kleine ondernemingen zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in 
wetgevingsbepalingen, die immers aanleiding geven tot bijkomende kosten en bureaucratie. 
Weldoordachte ondersteuningsmaatregelen zijn nuttig en doeltreffend. Deze maatregelen 
mogen daarom niet enkel gaan over het verlenen van toegang tot informatie, aangezien dit 
slechts de eerste fase is van de aanpassing aan de nieuwe werkomstandigheden.
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Amendement 65
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter c) – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het product biedt een significant
potentieel voor verbetering met betrekking 
tot het milieueffect zonder dat dit 
buitensporige kosten met zich brengt, 
waarbij met name rekening wordt 
gehouden met het volgende:

(c) het product biedt een technisch 
haalbaar en economisch gerechtvaardigd
potentieel voor verbetering met betrekking 
tot het milieueffect zonder dat dit 
buitensporige kosten met zich brengt, 
gebaseerd op een analyse van de kosten 
gedurende de hele levenscyclus, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
het volgende:

Or. en

Motivering

De analyse van de kosten moet gebaseerd zijn op de volledige levenscyclus van een product.

Amendement 66
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie-
efficiëntie. De grondigheid van de analyse 
van de milieuaspecten en van de 
haalbaarheid van hun verbetering moet 
proportioneel aan hun belang zijn. De 
vaststelling van voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien van de 
significante milieuaspecten van een 
product mag niet onnodig vertraagd 
worden door onzekerheid omtrent de 
andere aspecten;

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het energieverbruikende product en 
alle significante milieuaspecten, waaronder 
de energie-efficiëntie en de totale CO2-
voetafdruk. De grondigheid van de analyse 
van de milieuaspecten en van de 
haalbaarheid van hun verbetering moet 
proportioneel aan hun belang zijn. De 
vaststelling van voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien van de 
significante milieuaspecten van een 
product mag niet onnodig vertraagd 
worden door onzekerheid omtrent de 
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andere aspecten;

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

Amendement 67
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie-
efficiëntie. De grondigheid van de analyse 
van de milieuaspecten en van de 
haalbaarheid van hun verbetering moet 
proportioneel aan hun belang zijn. De 
vaststelling van voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien van de 
significante milieuaspecten van een 
product mag niet onnodig vertraagd 
worden door onzekerheid omtrent de 
andere aspecten;

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product, met inbegrip van het 
productieproces, en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie. De grondigheid 
van de analyse van de milieuaspecten en 
van de haalbaarheid van hun verbetering 
moet proportioneel aan hun belang zijn.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het energieverbruik tijdens het productieproces.
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Amendement 68
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie-
efficiëntie. De grondigheid van de analyse 
van de milieuaspecten en van de 
haalbaarheid van hun verbetering moet 
proportioneel aan hun belang zijn. De 
vaststelling van voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien van de 
significante milieuaspecten van een 
product mag niet onnodig vertraagd 
worden door onzekerheid omtrent de 
andere aspecten;

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie. De grondigheid 
van de analyse van de milieuaspecten en 
van de haalbaarheid van hun verbetering 
moet proportioneel aan hun belang zijn.

Or. en

Amendement 69
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter b) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voert zij een analyse uit waarin de 
gevolgen voor milieu, consumenten en 
fabrikanten, met inbegrip van kleine en 
middelgrote ondernemingen, beoordeeld 
worden vanuit het oogpunt van 
concurrentievermogen, ook op markten 
buiten de Gemeenschap, innovatie, 
markttoegang en kosten en baten;

(b) voert zij een analyse uit waarin de 
gevolgen voor milieu, consumenten en 
fabrikanten, met inbegrip van KMO’s en 
microbedrijven, beoordeeld worden vanuit 
het oogpunt van concurrentievermogen, 
ook op markten buiten de Gemeenschap, 
innovatie, markttoegang en kosten en 
baten;

Or. pl

Motivering

Doelen waarnaar in de inleiding wordt verwezen, mogen niet worden weggelaten uit de 
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bepalingen betreffende het bereiken van de doelstellingen inzake ecologisch ontwerp. De 
economie van de Gemeenschap berust op de activiteiten van KMO’s en kleine 
marktdeelnemers (microbedrijven), wier belangen niet mogen worden genegeerd in de 
goedgekeurde wetgeving.

Amendement 70
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) bepaalt zij de uitvoeringsdatum c.q. 
uitvoeringsdata en een eventuele 
gefaseerde of overgangsmaatregel of -
periode, met inachtneming van met name
eventuele consequenties voor kleine en 
middelgrote ondernemingen of voor 
specifieke productgroepen die in 
hoofdzaak door kleine en middelgrote 
ondernemingen worden vervaardigd.

(f) bepaalt zij de uitvoeringsdatum c.q. 
uitvoeringsdata en een eventuele 
gefaseerde of overgangsmaatregel of -
periode, met inachtneming van met name 
eventuele consequenties voor KMO’s en 
microbedrijven of voor specifieke 
productgroepen die door dergelijke 
ondernemingen worden vervaardigd.

Or. pl

Motivering

Doelen waarnaar in de inleiding wordt verwezen, mogen niet worden weggelaten uit de 
bepalingen betreffende het bereiken van de doelstellingen inzake ecologisch ontwerp. De 
economie van de Gemeenschap berust op de activiteiten van KMO’s en kleine 
marktdeelnemers (microbedrijven), wier belangen niet mogen worden genegeerd door de 
goedgekeurde wetgeving.

Amendement 71
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 
6 juli 2007, aan de hand van de criteria van 
artikel 15 en na raadpleging van het in 

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 
31 december 2009 en vervolgens om de 
drie jaar, aan de hand van de criteria van 
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artikel 18 genoemde overlegforum, een 
werkplan op, dat voor het publiek 
beschikbaar wordt gesteld.

artikel 15 en na raadpleging van het in 
artikel 18 genoemde overlegforum, een 
ontwerpwerkprogramma op, dat rekening 
houdt met de uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot energiegerelateerde 
producten en voor het publiek beschikbaar 
wordt gesteld.

Het werkplan bevat een indicatieve lijst 
van productgroepen die de volgende drie 
jaar voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen als prioritair zullen 
worden beschouwd.

Het ontwerpwerkprogramma bevat een 
volledige lijst van productgroepen die de 
volgende drie jaar voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen als prioritair zullen 
worden beschouwd.

Het werkplan wordt door de Commissie 
op gezette tijden gewijzigd na raadpleging 
van het genoemde overlegforum.

Het ontwerpwerkprogramma wordt ter 
beschouwing voorgelegd aan het 
Europees Parlement. Het Parlement 
neemt elke productgroep apart in 
aanmerking. Het definitieve 
ontwerpwerkprogramma omvat enkel die 
productgroepen waarvoor het Europees 
Parlement zijn goedkeuring heeft 
gegeven. De Commissie mag geen andere 
productgroepen in overweging nemen 
voor wat het nemen van 
uitvoeringsmaatregelen betreft. Andere 
productgroepen kunnen in een toekomstig 
ontwerpwerkprogramma opnieuw ter 
goedkeuring aan het Europees Parlement 
worden voorgelegd.

Or. de

Motivering

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.
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Amendement 72
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 
6 juli 2007, aan de hand van de criteria van 
artikel 15 en na raadpleging van het in 
artikel 18 genoemde overlegforum, een 
werkplan op, dat voor het publiek 
beschikbaar wordt gesteld.

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 
6 juli 2010, aan de hand van de criteria van 
artikel 15 en na raadpleging van het in 
artikel 18 genoemde overlegforum, een 
werkplan op, dat voor het publiek 
beschikbaar wordt gesteld.

Dit plan zal een prioriteitenlijst bevatten 
van energiegerelateerde producten (zoals 
bouwproducten en wasmiddelen) en 
waterverbruikende producten die vóór 
2012 moeten worden gereglementeerd op 
basis van hun impact op het milieu en 
hun potentieel voor verbetering doorheen 
hun volledige levenscyclus.

Or. en

Amendement 73
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie ontwikkelt tegen 
2011 een methodiek om 
uitvoeringsmaatregelen voor te bereiden 
en de classificatie volgens prioriteit van 
niet-energiegerelateerde producten, zoals 
waterverbruikende producten, textiel, 
meubilair, bouwproducten en 
wasmiddelen, te vereenvoudigen.

Or. en
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Motivering

De huidige methodiek voor de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen moet worden 
aangepast zodat ze ook kan worden toegepast voor niet-energiegerelateerde producten.

Amendement 74
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitvoeringsmaatregelen voor de 
producten die in het ECCP beschouwd 
worden als producten die een grote 
bijdrage kunnen leveren tot de 
kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies, zoals verwarmings-
en waterverwarmingstoestellen, 
elektromotorsystemen, 
verlichtingsinstallaties in zowel de 
huishoudelijke als de tertiaire sector, 
huishoudapparaten, kantoorapparaten 
zowel in de huishoudelijke als de tertiaire 
sector, consumentenelektronica en HVAC-
systemen (verwarming, ventilatie en 
airconditioning);

– uitvoeringsmaatregelen voor de 
producten of productgroepen die in het 
ECCP beschouwd worden als producten 
die een grote bijdrage kunnen leveren tot 
de kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies, zoals verwarmings-
en waterverwarmingstoestellen, 
elektromotorsystemen, 
verlichtingsinstallaties in zowel de 
huishoudelijke als de tertiaire sector, 
huishoudapparaten, kantoorapparaten 
zowel in de huishoudelijke als de tertiaire 
sector, consumentenelektronica en HVAC-
systemen (verwarming, ventilatie en 
airconditioning);

Or. en

Motivering

In overeenstemming te brengen met het hoger voorgestelde amendement op overweging 22.
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Amendement 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt er zorg voor dat zij 
bij de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel 
oog heeft voor een evenwichtige deelname 
van vertegenwoordigers van de lidstaten en 
alle belanghebbende partijen van dat 
product/die productgroep zoals het 
bedrijfsleven, met inbegrip van KMO's, de 
ambachtelijke industrie, handelaars, 
kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Zij dragen met 
name bij tot de vaststelling en herziening 
van uitvoeringsmaatregelen, de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
gevestigde markttoezichtmechanismen en 
de evaluatie van vrijwillige 
overeenkomsten en andere 
zelfreguleringsmaatregelen. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. De 
Commissie stelt het reglement van orde 
van het forum vast.

De Commissie draagt er zorg voor dat zij 
bij de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel 
oog heeft voor een evenwichtige deelname 
van vertegenwoordigers van de lidstaten en 
alle belanghebbende partijen van dat 
product/die productgroep zoals het 
bedrijfsleven, met inbegrip van KMO's, de 
ambachtelijke industrie, handelaars, 
kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Zij dragen met 
name bij tot de vaststelling en herziening 
van uitvoeringsmaatregelen en relevante 
bijkomende maatregelen om de 
milieuprestaties van producten te 
bevorderen gedurende hun volledige 
levenscyclus, zoals het promoten van 
alternatieve bedrijfsmodellen, en tot de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
gevestigde markttoezichtmechanismen en 
de evaluatie van vrijwillige 
overeenkomsten en andere 
zelfreguleringsmaatregelen. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. De 
Commissie stelt het reglement van orde 
van het forum vast.

Or. en

Motivering

Het overlegforum moet streven naar een zo breed mogelijke dialoog.
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Amendement 76
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
die gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden goedgekeurd, en nemen 
alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. 
De vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, rekening houdend met de mate van 
niet-naleving en de hoeveelheden niet-
conforme producten die op de 
communautaire markt werden 
geïntroduceerd. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op de in artikel 23, 
lid 1, vermelde datum in kennis van die 
bepalingen en stellen haar onverwijld in 
kennis van elke latere wijziging van die 
bepalingen.

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
die gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden goedgekeurd, en nemen 
alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. 
De vastgestelde sancties moeten evenredig 
zijn met de graad van door het product 
gecreëerd risico, maar moeten tegelijk 
doeltreffend zijn, redelijk en afschrikkend 
en moeten rekening houden met de mate 
van niet-naleving en de hoeveelheden niet-
conforme producten die op de 
communautaire markt werden 
geïntroduceerd. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op de in artikel 23, 
lid 1, vermelde datum in kennis van die 
bepalingen en stellen haar onverwijld in 
kennis van elke latere wijziging van die 
bepalingen.

Or. pl

Motivering

Voor het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp, moeten de 
opgelegde sancties, in tegenstelling tot andere sancties die tot doel hebben consumenten te 
behoeden voor de risico's veroorzaakt door het op de markt brengen van potentieel onveilige 
producten, het risico weerspiegelen dat voortvloeit uit het niet-uitvoeren van de beginselen 
van deze richtlijn. De sancties moeten evenredig zijn met het gecreëerde risico.
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Amendement 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2012 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, de wenselijkheid 
van de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot niet-
energiegerelateerde producten, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
inbegrip van uitvoeringsmaatregelen en de 
drempel daarvoor, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijke vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

Uiterlijk in 2015 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
inbegrip van uitvoeringsmaatregelen en de 
drempel daarvoor, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijke vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

Or. de

Motivering

Vooraleer het toepassingsgebied verder te willen uitbreiden, moet de richtlijn in haar huidige 
vorm geëvalueerd worden. Er zijn nog geen ervaringen verzameld met betrekking tot de 
uitvoering van de richtlijn in kwestie. Het zal een aantal jaren duren voordat er informatie 
beschikbaar is over de ervaringen van fabrikanten met de eisen inzake ecologisch ontwerp en 
over de impact van deze eisen op de markten. Vooraleer de werking en doeltreffendheid van 
de richtlijn in de praktijk getest zijn, is een uitbreiding van het toepassingsgebied ervan 
voorbarig. 

Amendement 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2012 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, de wenselijkheid 

Uiterlijk in 2012 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
hierboven genoemde overlegforum, de 
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van de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot niet-
energiegerelateerde producten, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
inbegrip van uitvoeringsmaatregelen en
de drempel daarvoor, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijke vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
specifieke aandacht voor de volledige
levenscyclus van producten en met 
inbegrip van het duurzame beheer van 
hulpbronnen en de bevordering van 
hergebruik en recycling, alsook de 
drempel voor uitvoeringsmaatregelen, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijke vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd – met inbegrip van het 
promoten van alternatieve 
bedrijfsmodellen ter bevordering van de 
milieuprestaties gedurende de hele 
levenscyclus, zoals functioneel denken, 
dematerialisatie en biomimicry; zij legt zo 
nodig aan het Europees Parlement en de 
Raad voorstellen tot wijziging voor. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.

Amendement 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 1 – lid 1.1 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) hergebruik of terugwinning

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het feit dat hergebruik en recycling onder de definitie vallen.
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Amendement 80
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 1 – lid 1.2 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de CO2-voetafdruk.

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

Amendement 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 1 – lid 1.3 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gebruik van stoffen die als gevaarlijk 
voor de gezondheid en/of het milieu zijn 
ingedeeld overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 
27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen en rekening houdend 
met de wetgeving inzake het in de handel 
brengen en het gebruik van specifieke 
stoffen, zoals Richtlijn 76/769/EEG of 
Richtlijn 2002/95/EG;

d) gebruik van stoffen die voldoen aan de 
criteria vermeld in artikel 57 van 
Verordening 1907/2006/EG (REACH) en 
geïdentificeerd zijn in overeenstemming 
met artikel 59, lid 1, van deze 
verordening, en rekening houdend met de 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
en het gebruik van specifieke stoffen, zoals 
Richtlijn 76/769/EEG of Richtlijn 
2002/95/EG;

Or. en
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Motivering

Het veilige gebruik van chemische stoffen is geregeld door de bepalingen van REACH 
(Verordening 1907/2006/EG). Deze verordening vormt het meest omvattende en veeleisende 
beleidsinstrument voor chemische stoffen ter wereld. Het voornaamste doel van de 
verordening is de verbetering van de bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen 
de risico's die chemische stoffen met zich kunnen meebrengen. Stoffen waarvoor redenen tot 
bijzonder grote bezorgdheid bestaan, kunnen in beschouwing worden genomen. Maatregelen 
in het kader van het voorstel betreffende ecologisch ontwerp die de bepalingen van REACH 
dupliceren, tegenspreken of er niet mee in overeenstemming zijn, moeten niettemin worden 
vermeden. 

Amendement 82
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de CO2-voetafdruk van het product, ten 
minste wanneer het in de Europese Unie 
op de markt wordt gebracht of in gebruik 
wordt genomen;

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.
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Amendement 83
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de benadering van de 
milieuaspecten die in de 
uitvoeringsmaatregelen als sterk 
beïnvloedbaar door het productontwerp 
zijn aangemerkt, moeten de fabrikanten 
van producten een beoordeling maken van 
het productmodel over de gehele 
levenscyclus op basis van realistische 
veronderstellingen ten aanzien van de 
normale omstandigheden waaronder en de 
doeleinden waarvoor het wordt gebruikt. 
Andere milieuaspecten kunnen op 
vrijwillige basis worden onderzocht.

1. Voor de benadering van de 
milieuaspecten die in de 
uitvoeringsmaatregelen als sterk 
beïnvloedbaar door het productontwerp 
zijn aangemerkt, moeten de fabrikanten 
van energieverbruikende producten een 
beoordeling maken van het 
energieverbruikende productmodel over 
de gehele levenscyclus op basis van 
realistische veronderstellingen ten aanzien 
van de normale omstandigheden waaronder 
en de doeleinden waarvoor het wordt 
gebruikt en van de CO2-voetafdruk. 
Andere milieuaspecten kunnen op 
vrijwillige basis worden onderzocht.

Or. fr

Motivering

Het is duidelijk dat prestaties op het vlak van energieverbruik alleen niet zullen volstaan om 
praktijken ter vermindering van broeikasgassen te bevorderen; de totale CO2-voetafdruk van 
producten moet in aanmerking worden genomen en gebruikers moeten in kennis worden 
gesteld van deze voetafdruk tijdens elke fase van de levenscyclus van een product, opdat het 
gebruik van producten die weinig impact hebben op de klimaatverandering zou worden 
aangemoedigd.

Amendement 84
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – lid 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. BELEIDSCONSISTENTIE niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling
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Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de titel overeenkomt met de betekenis van de bepaling.

Amendement 85
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. BEREIK PRODUCTSECTOR
Zelfregulerende maatregelen worden 
normaal gezien niet geacht te voldoen aan 
de in deze bijlage uiteengezette criteria, 
tenzij het outputaandeel van het product 
of van de productgroep in de EU 75% of 
meer bedraagt.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil ervoor zorgen dat elk voorstel voor een zelfregulerende maatregel 
voldoende representatief is voor het product of de productgroep, en wil zo het probleem 
aanpakken van een te hoog aantal ‘free riders’, dat de geloofwaardigheid van de 
zelfregulerende maatregel zou kunnen ondermijnen. De tekst van de Commissie omvat 
momenteel geen voorstel voor een scheidingsgrens; het risico bestaat dat vrijwillige 
zelfregulering zonder een dergelijke grens op termijn kan worden beschouwd als onleefbaar 
hoewel hiermee sneller en goedkoper resultaten zouden kunnen worden geboekt dan met 
uitvoeringsmaatregelen.
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