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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur (herschikking)
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0576)1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 betreffende een communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur2,

– gezien de overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Gemeenschap over de coördinatie van energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma's voor kantoorapparatuur3, die op 29 december 2006 in werking is 
getreden,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de 
tenuitvoerlegging van het Energy Star-programma in de Europese Gemeenschap in de 
periode 2001-2005 (COM(2006)0140),

– gezien de minihoorzitting over Energy Star: tenuitvoerlegging van de etikettering voor 
kantoorapparatuur, op 19 maart 2007 in het Europees Parlement,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over energie-
efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur (TEN/269 - CESE 34/2007 def.),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0329/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

  
1 PB C 150 E van 30.5.2006, blz. 73.
2 PB L 332 van 15.12.2001, blz. 1.
3 PB L 381 van 28.12.2006, blz. 26.
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en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3

(3) Een verbetering van de energie-
efficiëntie van kantoorapparatuur, heeft 
positieve effecten op het 
concurrentievermogen van de 
Gemeenschap, de continuïteit van haar 
energievoorziening en de bescherming van 
het milieu.

(3) Een verbetering van de energie-
efficiëntie van kantoorapparatuur heeft 
positieve effecten op het 
concurrentievermogen van de 
Gemeenschap, de continuïteit van haar 
energievoorziening en de bescherming van 
het milieu en de consument.

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat er, los van de algehele energie- en milieubaten, voor 
de consument in sterke mate aanleiding is om te kiezen voor energie-efficiënte 
kantoorapparatuur, mede gezien de belangrijke financiële voordelen die voortvloeien uit de 
vermindering van het verbruik van energie waarvoor de consument moet betalen.

Amendement 2
Overweging 13

Het Energy Star-etiket wordt wereldwijd 
gebruikt. Om invloed te hebben op de 
vereisten van het wereldwijd gangbare 
Energy Star-etiket, is het nuttig dat de 
Europese Unie betrokken is bij deze 
etiketteringsregeling en het uitwerken van 
de technische specificaties. De Commissie 
dient, bij de vaststelling van de technische 
criteria in samenwerking met het US 
Environmental Protection Agency, te 
streven naar ambitieuze doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie.

Het Energy Star-etiket wordt wereldwijd 
gebruikt. Om invloed te hebben op de 
vereisten van het wereldwijd gangbare 
Energy Star-etiket, is het nuttig dat de 
Europese Unie betrokken is bij deze 
etiketteringsregeling en het uitwerken van 
de technische specificaties. De Commissie 
dient bij de vaststelling van de technische 
criteria in samenwerking met het US 
Environmental Protection Agency te 
streven naar ambitieuze doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie, met het oog op
het communautaire energie-efficiëntie-
beleid en de communautaire energie-
efficiëntie-doelstellingen.  

Motivering

Energie-efficiëntie is een van de belangrijkste energiebeleidsvormen van de Europese Unie 
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die tot uiting komen in talrijke documenten van de EG. De Energy Star-regeling moet worden 
afgestemd op de bovengenoemde, door de EU vastgestelde energie-efficiëntie-beleidsvormen 
en -doelstellingen.

Amendement 3
Overweging 17

(17) De vaststelling en wijziging van de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties moet worden opgedragen aan 
een daartoe geschikte instantie, het Energy 
Star-bestuur van de Europese 
Gemeenschap (ECESB), met het oog op 
een efficiënte en neutrale uitvoering van 
het systeem; het ECESB dient te worden 
samengesteld uit nationale 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigers 
van de belanghebbende partijen.

(17) De vaststelling en wijziging van de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties moet worden opgedragen aan 
een daartoe geschikte instantie, het Energy 
Star-bestuur van de Europese 
Gemeenschap (ECESB), met het oog op 
een efficiënte en neutrale uitvoering van 
het systeem; het ECESB dient te worden 
samengesteld uit nationale 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigers 
van de belanghebbende partijen. Het 
ECESB zet zich energiek in voor zijn 
belangrijke taak om actief deel te nemen 
aan de wijziging van de technische 
specificaties.

Motivering

Rol en capaciteit van het ECESB moeten worden versterkt, aangezien het een belangrijke rol 
dient te spelen bij de herziening van de technische criteria, een sleutelfunctie van de 
verordening en de overeenkomst VS-EG.

Amendement 4
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 
de vraag naar en het aanbod van 
producten die voldoen aan de eisen van 
het Energy Star-programma worden 
bevorderd en dat er derhalve in tweeërlei 
opzicht de noodzaak bestaat tot passende 
bewustmakingsacties en 
voorlichtingscampagnes. In de eerste 
plaats om producenten, detailhandelaren, 
importeurs en exporteurs aan te moedigen 
de energie-efficiëntie van 
kantoorapparatuur verder te verbeteren 
en hiervan gebruik te maken voor hun 
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eigen concurrentievoordeel. In de tweede 
plaats om de consument aan te moedigen 
te kiezen voor energie-efficiënte 
kantoorapparatuur door de economische 
voordelen van dergelijke producten alsook 
de energiebesparingen en de milieubaten
duidelijk te maken.

Motivering

Promotie van Energy Star-producten is noodzakelijk. De Commissie en de lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de door hen vastgestelde energie-efficiëntie-
doelstelllingen. Daarom moeten verschillende maatregelen worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen worden bereikt. Geld dat wordt bespaard door 
energiebesparingen biedt ruimschoots compensatie voor de uitgaven om de consument te 
informeren. Uiteindelijk hoeft de bewustmaking de Europese belastingbetaler niet veel te 
kosten en een en ander kan worden geïntegreerd in andere maatregelen ter bevordering van 
de energie-efficiëntie.

Amendement 5
Overweging 20 ter (nieuw)

(20 ter) Het is wenselijk dat de publieke 
sector het voorbeeld geeft bij de 
verwezenlijking van de communautaire 
energie-efficiëntie-doelstellingen. De 
communautaire instellingen en de 
nationale overheden dienen derhalve, bij 
de aankoop van kantoorapparatuur via 
openbare aanbesteding, apparatuur aan te 
schaffen die ten minste voldoet aan de 
vereisten van het Energy Star-
programma.

Motivering

Openbare aanbesteding is het beste kader om geavanceerde producten, met name 
energiebesparende producten, te promoten, niet alleen door het voorbeeld aan de consument 
te geven, maar ook door een beslissende stimulans te bieden voor de vraag naar energie-
efficiënte producten.

Amendement 6
Artikel 4, lid 5

5. Onverminderd de communautaire 5. Onverminderd de communautaire 
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voorschriften voor 
conformiteitsbeoordeling en 
conformiteitsmarkering en/of de 
internationale overeenkomsten tussen de 
Europese Gemeenschap en derde landen 
over de toegang tot de communautaire 
markt, mogen producten waarop deze 
verordening van toepassing is en die op de 
communautaire markt worden gebracht, 
door de Commissie of een lidstaat worden 
getest om na te gaan of ze voldoen aan de 
vereisten van deze verordening.

voorschriften voor 
conformiteitsbeoordeling en 
conformiteitsmarkering en/of de 
internationale overeenkomsten tussen de 
Europese Gemeenschap en derde landen 
over de toegang tot de communautaire 
markt, worden producten waarop deze 
verordening van toepassing is en die op de 
communautaire markt worden gebracht, 
door de Commissie of een lidstaat 
regelmatig getest om na te gaan of ze 
voldoen aan de vereisten van deze 
verordening.

Motivering

De consument dient vertrouwen te hebben in de geloofwaardigheid van het Energy Star-
etiket. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid ervan moeten via regelmatige controles
worden gewaarborgd. Dergelijke controles zijn in overeenstemming met het vrijwillige 
karakter van het etiketteringsprogramma. Fabrikanten van producten waarvoor vrijwillig een 
etiket is aangevraagd dienen dit etiket alleen te gebruiken indien zij volledig voldoen aan de 
vereisten van het etiketteringsprogramma. De oorspronkelijk door de Commissie voorgestelde 
overweging 14 geeft duidelijk de noodzaak van goede handhaving aan ("er is een doeltreffend 
handhavingssysteem nodig ...").

Amendement 7
Artikel 5, lid 2

2. De Commissie willigt een verzoek tot 
deelneming aan het programma eerst in, 
nadat zij heeft nagegaan of de aanvrager 
zich verbonden heeft tot naleving van de 
richtsnoeren voor de gebruikers van het 
gemeenschappelijk logo die zijn vermeld in 
bijlage B bij de overeenkomst. De 
Commissie zal op het internet  regelmatig
een geactualiseerde lijst van de deelnemers 
bekendmaken.

2. De Commissie willigt een verzoek tot 
deelneming aan het programma eerst in, 
nadat zij heeft nagegaan of de aanvrager 
zich verbonden heeft tot naleving van de 
richtsnoeren voor de gebruikers van het 
gemeenschappelijk logo die zijn vermeld in 
bijlage B bij de overeenkomst. De 
Commissie zal op het internet  regelmatig
een geactualiseerde lijst van de deelnemers 
bekendmaken en zij zal deze regelmatig 
aan de lidstaten doen toekomen.

Motivering

Kennisgeving aan de lidstaten van de deelnemers van het programma is een gemakkelijke en 
heel goedkope maatregel (bijvoorbeeld het sturen van een e-mail met de lijst van deelnemers), 
maar het is wellicht ook een maatregel die veel effect sorteert als het erom gaat de lidstaten 
op de hoogte te houden.
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Amendement 8
Artikel 6

Om de aankoop van energie-
efficiënte kantoorapparatuur aan te 
moedigen, bevorderen de Commissie, de 
andere instellingen van de Gemeenschap 
alsook andere, nationale overheidsdiensten 
de toepassing van energie-efficiëntie-eisen 
die niet minder streng zijn dan de Energy 
Star-specificaties, wanneer zij hun 
vereisten voor de aankoop 
van kantoorapparatuur vastleggen, 
onverminderd de communautaire en 
nationale wetgeving en economische 
criteria.

Om de aankoop van energie-efficiënte 
kantoorapparatuur aan te moedigen, stellen
de Commissie, de andere instellingen van 
de Gemeenschap alsook andere, nationale 
overheidsdiensten energie-efficiëntie-eisen 
vast die niet minder streng zijn dan de 
Energy Star-specificaties, wanneer zij hun 
vereisten voor de aankoop van 
kantoorapparatuur vastleggen, 
onverminderd de communautaire en 
nationale wetgeving en economische 
criteria.

Motivering

De publieke sector dient het voorbeeld te geven bij de verwezenlijking van de energie-
efficiëntie-doelstellingen van de EU. Openbare aanbesteding is het beste kader om 
geavanceerde producten, met name energiebesparende producten, te promoten, niet alleen 
door het voorbeeld aan de consument te geven, maar ook door een beslissende stimulans te 
bieden voor de vraag naar energie-efficiënte producten.

Amendement 9
Artikel 6, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie moedigt in samenwerking 
met de lidstaten en de leden van het 
ECESB het gebruik van het 
gemeenschappelijke logo aan door 
passende bewustmakingsacties en 
voorlichtingscampagnes voor 
producenten, detailhandelaren, 
importeurs en exporteurs en het grote 
publiek.

Motivering

Het feit dat het etiketteringsprogramma vrijwillig is betekent nog niet dat alleen de 
producenten verantwoordelijk zijn voor de promotie ervan. De Commissie en de lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de door hen vastgestelde energie-efficiëntie-
doelstelllingen. Daarom moeten verschillende maatregelen worden genoment. Geld dat wordt 
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bespaard door energiebesparingen biedt ruimschoots compensatie voor de uitgaven om de 
consument te informeren. Uiteindelijk hoeft de bewustmaking de Europese belastingbetaler 
niet veel te kosten en een en ander kan worden geïntegreerd in andere maatregelen ter 
bevordering van de energie-efficiëntie. Zowel de vraag naar als het aanbod van dergelijke 
producten moet worden versterkt.

Amendement 10
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Elk jaar legt de Commissie aan het 
ECESB een verslag voor met technische 
gegevens over de marktpenetratie van de 
producten die het gemeenschappelijke
logo dragen en over de beschikbare 
technologie. Het verslag bevat ook 
gegevens over de voordelen die 
voortvloeien uit het Energy Star-
programma, met name 
energiebesparingen en milieubaten in de 
vorm van beperkingen van de uitstoot van 
kooldioxide.

Motivering

De in de toelichting bij het voorstel genoemde intentie van de Commissie een aanbesteding uit 
te schrijven voor een marktonderzoek op het gebied van kantoorapparatuur om toekomstige 
aanpassingen van de criteria inzake energie-efficiëntie te onderbouwen, moet ook in de 
verordening worden opgenomen. De sleutelrol van de EU in het kader van de Energy Star-
overeenkomst is haar deelname aan de herziening van de technische criteria. Daarom moet 
elke maatregel ter ondersteuning van deze rol worden bevorderd.

Amendement 11
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het ECESB komt in de loop van het 
jaar op gezette tijden bijeen.

Motivering

Rol en capaciteit van het ECESB moeten worden versterkt, aangezien het deelneemt aan de 
herziening van de technische criteria, een sleutelfunctie van de verordening en de 
overeenkomst VS-EG.

Amendement 12
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Artikel 9

Elke lidstaat wijst de 
energiebeleiddeskundigen, autoriteiten of 
personen aan (hierna "nationale 
vertegenwoordiger(s)" genoemd), die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de bij deze verordening bepaalde 
taken. Wanneer verscheidene nationale 
vertegenwoordigers worden aangewezen, 
bepaalt de lidstaat welke respectieve 
bevoegdheden deze krijgen en hoe zij 
worden gecoördineerd.

Elke lidstaat wijst de 
energiebeleiddeskundigen, autoriteiten of 
personen aan (hierna "nationale 
vertegenwoordiger(s)" genoemd), die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de bij deze verordening bepaalde 
taken. Wanneer verscheidene nationale 
vertegenwoordigers worden aangewezen, 
bepaalt de lidstaat wie van hen de 
hoofdverantwoordelijkheid krijgt en welke 
respectieve bevoegdheden deze krijgen en 
hoe zij worden gecoördineerd.

Motivering

Rol en capaciteit van het ECESB moeten worden versterkt, aangezien het een belangrijke rol 
dient te spelen bij de herziening van de technische criteria, een sleutelfunctie van de 
verordening en de overeenkomst VS-EG. Per lidstaat moet één persoon worden aangewezen 
als hoofdverantwoordelijke voor de verordening; dit hoeft niet te betekenen dat er in een 
bepaalde lidstaat niet meer mensen betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van de 
verordening, maar het is de lidstaat die moet zorgen voor de interne/nationale coördinatie.

Amendement 13
Artikel 10, alinea 1, letter b bis) (nieuw)

(b bis) voorstellen voor voorlichtings - en 
promotiecampagnes en andere 
noodzakelijke acties;

Motivering

Promotie van Energy Star-producten is noodzakelijk. De Commissie en de lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de door hen vastgestelde energie-efficiëntie-
doelstelllingen. Daarom moeten verschillende maatregelen in die richting worden genomen. 
Geld dat wordt bespaard door energiebesparingen biedt ruimschoots compensatie voor de 
uitgaven om de consument te informeren. Uiteindelijk hoeft de bewustmaking de Europese 
belastingbetaler niet veel te kosten en een en ander kan worden geïntegreerd in andere 
maatregelen ter bevordering van de energie-efficiëntie.

Amendement 14
Artikel 11, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Bij zijn advies aan de Commissie 
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houdt het ECESB rekening met de 
resultaten van haalbaarheidsstudies en 
marktonderzoek en met de beschikbare 
technologie voor de vermindering van het 
energieverbruik.

Motivering

Zoals gezegd moet de rol van het ECESB worden opgewaardeerd. Daarom moeten de 
vertegenwoordigers bij het geven van advies over de herziening van de technische criteria 
over voldoende kennis beschikken van de meest recente resultaten van bepaalde studies. De 
herziening van de technische criteria is van fundamenteel belang voor de werking van het 
programma en de enige manier om EU-waarde toe te voegen aan een Amerikaans 
programma.

Amendement 15
Artikel 11, lid 4

4. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan het streven naar ambitieuze 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, als bedoeld in artikel 1, 4e 
alinea van de overeenkomst met het oog op 
de vermindering van het energieverbruik, 
rekening houdend met de beschikbare 
technologie en de kostprijs daarvan.

4. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan het streven naar ambitieuze 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, als bedoeld in artikel 1, 4e 
alinea van de overeenkomst met het oog op 
de vermindering van het energieverbruik
overeenkomstig de analyse in het in 
artikel 8, lid 2 bis van deze verordening 
bedoelde verslag, rekening houdend met de 
beschikbare technologie en de kostprijs 
daarvan.

Motivering

Zoals gezegd moet de rol van het ECESB worden opgewaardeerd. Daarom moeten de 
vertegenwoordigers bij het geven van advies over de herziening van de technische criteria 
over voldoende kennis beschikken van de meest recente resultaten van bepaalde studies. De 
herziening van de technische criteria is van fundamenteel belang voor de werking van het 
programma en de enige manier om EU-waarde toe te voegen aan een Amerikaans 
programma.

Amendement 16
Artikel 12 bis (nieuw)

Artikel 12 bis
Uitvoering
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Voor ...* stellen de lidstaten de Commissie 
in kennis van de maatregelen die zij 
hebben genomen om aan deze 
verordening te voldoen.
------------

* Zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

De Commissie dient over informatie te beschikken om de uitvoering beter te coördineren en 
hierbij te assisteren. De lidstaten dienen er met name voor te zorgen dat een volledig 
operationele vertegenwoordiger wordt aangewezen. Aangezien het gaat om een verlenging 
van een bestaand programma, is een langere termijn dan zes maanden niet nodig.

Amendement 17
Artikel 12 ter (nieuw)

Artikel 12 ter
Evaluatie

Een jaar voor het verstrijken van de 
overeenkomst legt de Commissie een 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad voor over de energie-efficiëntie van 
de in de Europese Gemeenschap op de 
markt gebrachte kantoorapparatuur 
waarin de doeltreffendheid van het 
Energy Star-programma wordt 
geëvalueerd. Het verslag bevat zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve gegevens.

Motivering

Helaas beschikt de Commissie niet over statistische of andere kwantitatieve gegevens in 
verband met de uitvoering van de verordening (bijvoorbeeld energiebesparingen, aantal 
verkochte producten, enz.) noch over een vergelijking met desbetreffende gegevens in de VS of 
andere landen in de wereld. Tijdige indiening van het evaluatieverslag zal de wetgevers en 
beleidsmakers in staat stellen de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot de 
toekomstige uitvoering.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Doel van de voorgestelde verordening is de uitvoering van de nieuwe, op 20 december 2006 
tussen de regering van de VS en de EG ondertekende overeenkomst over de coördinatie van 
energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma's voor kantoorapparatuur1 en tot herschikking van 
Verordening 2422/2001/EG. De oorspronkelijke Energy Star-overeenkomst EG-VS werd in 
20002 getekend en liep in juni 2006 af. De EU besloot de overeenkomst te verlengen met het 
oog op de voortzetting van het Energy Star-programma voor een tweede periode van vijf jaar.

2. Waarom moet de EU energie-efficiënte kantoorapparatuur bevorderen?

• Energie-efficiëntie is goed voor een groot gedeelte van de energiebesparingen en 
wordt terecht beschouwd als een van de belangrijkste pijlers voor een duurzaam 
energiebeleid voor Europa. In een periode waarin de vraag naar energie toeneemt en 
de energieprijzen stijgen, zal een krachtig energie-efficiëntie-beleid bijdragen tot 1) 
beperking van de invoer van energie, en derhalve een betere veiligstelling van de 
energievoorziening, 2) beperking van de energiekosten, en derhalve een beter 
concurrentievermogen van de Europese economie, 3) beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, en dus meer milieubaten.

• Kantoorapparatuur heeft een steeds groter aandeel in het energieverbruik in de 
Gemeenschap.

• Nationale inspanningen ter verbetering van de energie-efficiëntie zijn niet voldoende.

• Er moeten gezamenlijke wereldwijde inspanningen ter bevordering van energie-
efficiëntie worden geleverd om het energie-efficiëntie-beleid van de EU aan te vullen.

3. De nieuwe Energy Star-overeenkomst EG-VS

Op grond van deze nieuwe overeenkomst moeten de criteria inzake energie-efficiëntie 
(technische specificaties) - criteria waaraan een product moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor het Energy Star-etiket - streng zijn en op gezette tijden worden herzien. Er is 
sprake van aanzienlijke verbeteringen in vergelijking met de vorige overeenkomst. In de 
eerste plaats kan het etiket alleen gelden voor de beste 25% van de modellen waarvoor op het 
moment van de vaststelling van de criteria gegevens beschikbaar zijn. In de tweede plaats 
geldt een en ander zowel voor het energieverbruik in de wachtstand als in de aan-stand. Zo 
zullen de nieuwe specificaties voor imaging-apparatuur (kopieerapparaten, printers, scanners 
en faxapparaten) naar verwachting de komende drie jaar in de EU-25 een besparing opleveren 
van 17 TWu.

  
1 PB L 381 van 28.12.2006, blz. 26.
2 PB L 172 van 26.6.2001, blz. 3.
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De technische specificaties, die gezamenlijk worden ontwikkeld door de VS en de EG via hun 
respectieve beheersinstanties (i.e. de US Environmental Protection Agency en de Commissie) 
en in samenwerking met belanghebbenden, worden automatisch toegepast op alle bilaterale 
overeenkomsten van de VS met derde landen. Strenge criteria dienen als stimulans voor 
fabrikanten om de energieprestatie van hun producten te verbeteren om voor het etiket in 
aanmerking te komen. Producten die voor het etiket in aanmerking komen worden in een 
gegevensbank geregistreerd.

4. Waarom een VS-regeling bevorderen?

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht vreemd dat de EU moet vertrouwen op een programma 
dat oorspronkelijk is opgezet door en eigendom is van een Amerikaanse instantie (i.e. de 
USEPA). De rapporteur is echter van mening dat de Energy Star-regeling de EU werkelijke 
voordelen kan bieden wat betreft de nagestreefde doelstelling van verhoging van de energie-
efficiëntie.

De Energy Star-overeenkomst biedt de EU de gelegenheid een doorslaggevende rol te spelen 
bij een internationaal bekend programma waarin energie-efficiëntie-benchmarks worden 
vastgesteld. Het vrijwillige karakter van de regeling sluit aan bij de noodzaak tot flexibiliteit, 
aangezien fabrikanten zich aanpassen aan technologische ontwikkelingen zonder dat zij 
hoeven te voldoen aan weer een ander nieuw etiket. Er bestaat al heel wat EU-wetgeving op 
het gebied van energie-etikettering, bijvoorbeeld de energie-etikettering op een schaal van A 
tot G voor huishoudelijke apparatuur, de ecologische ontwerp-regeling en de toekenning van 
een milieukeur. Uitvoering van dit programma uitsluitend op het gebied van 
kantoorapparatuur is een aanvaardbare manier om de markt te richten op energie-efficiënte 
producten door aanvulling van de bestaande EG-wetgeving in plaats van steeds meer 
bestaande etiketten en hogere administratieve kosten.

Deze aanpak heeft ook positieve gevolgen voor de handel. Het Energy Star-etiket wordt 
wereldwijd gebruikt en wordt op grote schaal door producenten geaccepteerd. Het wordt al 
uitgevoerd door belangrijke internationale marktspelers (VS, EU, Japan e.a.). Het kan 
uiteraard dienen als platform voor internationale harmonisatie van de energie-
efficiëntiemaatregelen, hetgeen leidt tot verminderde uitvoeringskosten en meer 
bewustwording bij de consument op het gebied van energie-efficiëntie. Hoewel het Energy 
Star-logo herkenbaar is op veel in Europa in gebruik zijnde Amerikaanse producten, is de 
rapporteur ervan overtuigd dat het bedrijfsleven in de EU niets te vrezen heeft van 
internationale concurrentie zolang het blijft voldoen aan de hoge technische normen.

5. Bevordering van de Energy Star-producten

Ervan uitgaande dat de EU kan profiteren van de Energy Star-regeling, is het de taak van de 
rapporteur amendementen in te dienen die de Energy Star-kantoorapparatuurproducten zo 
doeltreffend mogelijk zullen bevorderen. De promotie moet zowel gericht zijn op de 
consument als op de Europese producent. Beide doelgroepen moeten in de eerste plaats 
worden bereikt via bewustmaking en overheidsaanbestedingen.
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a. Voorlichtings- en bewustmakingsacties

Promotie ten behoeve van de consument vereist de vaststelling van voorlichtings- en 
bewustmakingsacties voor zowel de particuliere als de overheidssector. Dergelijke acties 
moeten erop gericht zijn de herkenbaarheid van het Energy Star-etiket te verbeteren. De 
consument moet worden geïnformeerd over de mogelijke energiebesparingen en de 
milieubaten bij de aankoop van een Energy Star-kantoorapparatuurproduct.

Het vrijwillige karakter van het Energy Star-programma voor producenten mag er niet toe 
leiden dat de verplichting tot het promoten van het programma wordt uitgesloten. Meer vraag 
van de consument naar deze producten leidt tot meer aanbod van de producent. Hoewel 
vrijwillige registratie in de Energy Star-gegevensbank producenten in staat stelt zichtbaar te 
worden voor (overheids)aanbestedingen, is de rapporteur van mening dat dit op zichzelf geen 
voldoende stimulans is. Aanvullende maatregelen ter bevordering van het programma voor 
producenten, leveranciers, handelaren en vooral het grote publiek zijn noodzakelijk. 
Uiteindelijk hoeft bewustmaking de Europese belastingbetaler niet veel geld te kosten en een 
en ander kan worden opgenomen bij andere maatregelen ter bevordering van de energie-
efficiëntie. Geld dat wordt gespaard met energiebesparing biedt ruimschoots compensatie 
voor uitgaven om de consument te informeren.

b. Overheidsaanbestedingen

Het spel van de vrije markt alleen is niet voldoende voor een snelle verwezenlijking van de 
vastgestelde energie-efficiëntie-doelstellingen. Het Europees Parlement dient derhalve een 
krachtig signaal af te geven wat betreft de inzet van de particuliere sector voor energie-
efficiënte kantoorapparatuurproducten. De rapporteur is om de volgende redenen dan ook 
sterk voorstander van een verplichte bepaling inzake overheidsaanbestedingen.

• Als de overheidsinstanties verplicht zouden zijn apparatuur aan te kopen die tenminste 
de energie-efficiëntie haalt die is vastgelegd in de technische specificaties van het 
Energy Star-programma, zou dit de markt nog meer stimuleren in de richting van 
energiezuiniger apparatuur. Dit blijkt uit de ervaringen in de VS (waar 
overheidsinstanties Energy Star-producten moeten kopen) en dit wordt allerwegen
erkend, niet in de laatste plaats door de Commissie zelf1. Dit zal inderdaad gebeuren 
omdat overheidsaanbestedingen een groot marktaandeel hebben dat de fabrikanten 
graag willen bereiken.

• Aangezien de overheidsaanbestedingen leiden tot meer vraag naar producten met 
strenge technische specificaties, mogen wij verwachten dat de specificaties spoedig 
strenger zullen worden, hetgeen zal leiden tot snelle resultaten wat betreft 
energiebesparing.

• Meer vraag kan leiden tot minder marktkosten van de energie-efficiënte 
kantoorapparatuur.

  
1 Zie mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het 
Energy Star-programma in de Europese Gemeenschap in de periode 2001-2005 (COM(2006)0140 def. van 
27.3.2006), blz. 5 en 8.
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• De overheidssector dient het voorbeeld te geven bij de verwezenlijking van de 
energie-efficiëntie-doelstellingen van de EU.

6. De rol van het EG-Energy Star-bestuur (ECESB)

De EU is de enige partner van de VS die deelneemt aan de herziening van de technische 
criteria, een sleutelfunctie in het kader van het Energy Star-programma en een 
doorslaggevende factor bij de vaststelling van energiebaten. Daarom moet het ECESB voor de 
EU een krachtig adviesinstrument zijn om de Commissie bij te staan bij de formulering en 
herziening van technische specificaties, aangezien dit proces centraal staat bij 
energiebesparingen op kantoorapparatuur.

De rapporteur is het met de Commissie eens dat het geld van de Europese belastingbetaler in 
de eerste plaats dient te gaan naar productieve uitgaven waarbij onnodig zware 
bureaucratische maatregelen worden voorkomen. Het ECESB moet echter worden 
opgewaardeerd, aangezien het een belangrijke rol moet spelen.

7. Waarborging van de geloofwaardigheid van het etiket - rapportagevereisten

De geloofwaardigheid van de producten met het Energy Star-logo is de basis voor het 
welslagen van het programma. Aangezien producenten zich via zelfcertificering in de 
gegevensbank van Energy Star opnemen, zijn enkele wijzen van evaluatie en controle nodig 
om de goede werking van het hele mechanisme te handhaven. De vraag is of wij kunnen 
vertrouwen op ad-hocmaatregelen voor kantoorapparatuur van de lidstaten, 
consumentenorganisaties, gespecialiseerde magazines, enz., of dat de Commissie meer directe 
maatregelen moet nemen om de betrokkenen voortdurend op de hoogte te houden. 
Regelmatige controles zijn een waarborg voor de geloofwaardigheid van het etiket zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan het vrijwillige karakter ervan. Het etiket moet alleen worden 
gebruikt als de producten volledig voldoen aan de vereisten van het etiketteringsprogramma.

De voorgestelde verordening behelst een drastische vermindering of zelfs schrapping van wat 
de Commissie beschouwt als een excessieve administratieve last. Verbeteringen bij het 
verzamelen en evalueren van de gegevens van het Energy Star-programma zullen echter 
ongetwijfeld bijdragen aan de betere promotie van energie-efficiënte kantoorapparatuur. 
Relevante technische en kwantitatieve gegevens zijn nodig om de kosten en baten van de 
goede tenuitvoerlegging van het programma te kunnen beoordelen. Deze gegevens dienen in 
het openbaar beschikbaar te zijn, gemakkelijk toegankelijk en moeten regelmatig worden 
bijgewerkt om de herkenbaarheid van het programma te bevorderen en alle betrokkenen, met 
name het bedrijfsleven, kopers en consumenten te mobiliseren.

Afgezien van de gegevens die bedoeld zijn om het maatschappelijk middenveld te informeren, 
moet ook worden gekeken naar de noodzaak om de EU-instellingen en de lidstaten actief te 
informeren. Met het oog op haar schaarse middelen lijkt de Commissie alle bestaande formele 
rapportagevereisten te willen schrappen. Helaas beschikt de Commissie niet over 
kwantitatieve gegevens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de verordening 
(bijvoorbeeld energiebesparingen, aantal verkochte producten, enz.), terwijl dergelijke 
gegevens wel bestaan in de VS en andere landen in de wereld. Mededeling van deze gegevens 
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zal de wetgevers en beleidsmakers in staat stellen met betrekking tot de toekomstige 
tenuitvoerlegging de juiste beslissingen te nemen en de nationale inspanningen beter te 
coördineren. Het doel van de desbetreffende amendementen van de rapporteur is de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan te zetten serieus de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen wat betreft de verwezenlijking van de energie-efficiëntie-doelstellingen die zij voor 
zichzelf hebben vastgesteld.
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