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PR_COD_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Medebeslissingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2008)0151),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0277/2008),

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. 9 oktober 2008 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid overeenkomstig artikel 80 bis, lid 3,
van zijn Reglement,

– gelet op de artikelen 80 bis en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie, en zoals dit hieronder is geamendeerd;

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 
en de Commissie.

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende de totstandbrenging van een 

kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor 

energiegerelateerde producten

betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van eisen inzake 

ecologisch ontwerp voor producten

In het hele voorstel, te beginnen met de 
titel, worden de woorden 
“energiegerelateerd(e) product(en)” 
vervangen door “product(en)”.

Or. en

Motivering

Een beperkte uitbreiding van het toepassingsgebied tot “energiegerelateerde producten” is 
onvoldoende om de mogelijkheden voor kostenefficiënte verbeteringen in de milieuprestaties 
van producten volledig te benutten, omdat daarmee slechts een klein aantal nieuwe 
productgroepen wordt toegevoegd. Bovendien bevat de richtlijn toch al criteria voor de 
selectie van de producten waarop de uitvoeringsmaatregelen uiteindelijk van toepassing 
zullen zijn, zoals effectbeoordelingen. Vandaar dat het niet gerechtvaardigd is om daar nog 
zo’n betrekkelijk willekeurige pre-selectie aan toe te voegen. Wanneer het toepassingsgebied 
verder wordt uitgebreid dan “energiegerelateerde producten” is er meer flexibiliteit om 
producten prioriteit te geven die aanzienlijke milieueffecten hebben en een grote potentie om 
milieuvriendelijker te worden gemaakt.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 

(2) De verschillen tussen de door de 
lidstaten goedgekeurde wetten en 
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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. 

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 producten wordt ervoor gezorgd dat de 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
voor alle producten met een aanzienlijk 
milieueffect en een beduidend potentieel 
voor verbetering van de milieuprestatie, 
op communautair niveau kunnen worden 
geharmoniseerd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing die voortvloeit uit amendement 1, dat strekt tot uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot alle producten.

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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, mits bedoelde 
nationale bepalingen de werking van de 
interne markt niet belemmeren.

Or. en

Motivering

Het handhaven van nationale bepalingen of invoeren van nieuwe mag niet de werking van de 
interne markt verstoren. 

Amendement 4

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 over de 
duurzaamheid van hun producten op ruime 
schaal beschikbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is. Voorts dient de Commissie 
ervoor te zorgen dat representatieve 
Europese organisaties voor KMO’s 
toereikende financiële steun ontvangen, 
zodat KMO’s en zeer kleine bedrijven 
effectief kunnen participeren in het in 
artikel 18 genoemde overlegforum.

Or. en

Motivering

KMO’s en zeer kleine bedrijven hebben over het algemeen niet de tijd, financiële middelen en 
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taalvaardigheden om rechtstreeks bij te dragen aan het werk van het overlegforum. Vandaar 
dat ze zich moeten kunnen laten vertegenwoordigen door representatieve Europese 
organisaties voor KMO’s, die voor het uitvoeren van hun vertegenwoordigende taak in het 
overlegforum financieel door de Commissie moeten worden ondersteund. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De Commissie moet op basis van de 
met de toepassing van de richtlijn 
opgedane ervaring de werking en de 
doeltreffendheid ervan beoordelen en de 
wenselijkheid van de uitbreiding van het 
toepassingsgebied ervan tot andere dan 
energiegerelateerde producten evalueren. 
In het kader van de evaluatie moet de 
Commissie de vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de betrokken belanghebbenden 
raadplegen.

(38) De Commissie moet op basis van de 
met de toepassing van de richtlijn 
opgedane ervaring de doeltreffendheid van 
de richtlijn en van de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen evalueren, alsook 
de methoden waarmee het opstellen van 
die maatregelen wordt ondersteund. In het 
kader van de evaluatie moet de Commissie 
de vertegenwoordigers van de lidstaten en 
de betrokken belanghebbenden raadplegen.

Or. en

Motivering

Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle producten zal ertoe leiden dat behalve over 
energie-efficiëntie ook grondiger over andere milieuparameters zal worden nagedacht. 
Vandaar dat ook de methoden voor het opstellen van de uitvoeringsmaatregelen moeten 
worden geëvalueerd. Een multicriteriamethode is ook in overeenstemming met de 
levenscyclusbenadering die met het Actieplan voor een duurzame consumptie, productie en 
industrie wordt bevorderd. Het amendement is in overeenstemming met de overweging bij 
artikel 21 betreffende de “toetsing”.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. “energiegerelateerd product”, hierna 1. “product”: elk in de Europese Unie in 
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“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;

de handel gebracht en/of in gebruik 
genomen goed waarvan de milieuprestaties 
onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing die voortvloeit uit amendement 1, dat strekt tot uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot alle producten.

Amendement 7

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 
artikel 18 genoemde overlegforum, een 
werkplan op, dat voor het publiek 
beschikbaar wordt gesteld.

1. De Commissie stelt 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.

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

Het werkplan bevat een indicatieve 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 werkplan wordt door de Commissie op 
gezette tijden, en ten minste elke drie jaar,
gewijzigd na raadpleging van het 
genoemde overlegforum.
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Or. en

Motivering

De datum die in de eerste zin wordt genoemd, is inmiddels achterhaald en moet daarom 
worden geschrapt. Om een zekere referentie te hebben, wordt echter voorgesteld de
Commissie minimaal om de drie jaar een nieuw werkplan te laten uitbrengen, om zeker te zijn 
van continue verbetering en planningszekerheid voor de industrie.

Amendement 8

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 
toepasselijk vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

Uiterlijk in 2012 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn en van 
de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, 
de doeltreffendheid van de methoden die 
worden gebruikt om ervoor te zorgen dat 
de werkingssfeer van 
uitvoeringsmaatregelen zich wat betreft 
milieueffecten uitstrekt over de gehele 
levenscyclus van producten, alsook de 
drempel voor uitvoeringsmaatregelen, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijk vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

Or. en

Motivering

Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle producten zal ertoe leiden dat behalve over 
energie-efficiëntie ook grondiger over andere milieuparameters zal worden nagedacht. 
Vandaar dat de methoden voor het opstellen van de uitvoeringsmaatregelen moeten worden 
geëvalueerd, zodat niet alleen wordt gekeken naar energie-efficiëntieparameters maar naar 
de hele levenscyclus van een product. Een multicriteriamethode is ook in overeenstemming 
met de levenscyclusbenadering die met het Actieplan voor een duurzame consumptie, 
productie en industrie wordt bevorderd.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

COM(2008)0151 van – 2008/0151(COD)

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Brussel, 6 september 2008

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp 
voor energiegerelateerde producten
COM(2008) 399 definitief van 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 24 
juli 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te 
onderzoeken.

Tijdens die bijeenkomst1 heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2005/32/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van 
een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende
producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/57/EG 

                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engels-, Frans- en Duitstalige versie van het voorstel en heeft haar 
beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal 
was gesteld.
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en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, in onderlinge overeenstemming 
vastgesteld dat de vervanging in artikel 20 van het woord “sancties” door het woord 
“voorschriften” en de toevoeging van een slotzin (die als volgt luidt: “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.”) hadden
moeten zijn aangegeven met de grijze arcering die in het algemeen wordt gebruikt voor het 
aangeven van inhoudelijke wijzigingen.

De adviesgroep heeft na onderzoek van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel 
geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of in dit 
advies worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die wijzigingen geconstateerd dat het 
voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke 
wijzigingen.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Waarn. directeur-generaal
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TOELICHTING

“Onze huidige consumptie- en productiepatronen veroorzaken aanzienlijke milieueffecten, 
onder andere in de vorm van broeikasgassen, verontreiniging en de uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen. Er kan veel worden gedaan om de manier waarop we in Europa consumeren en 
produceren meer duurzaam te maken, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met extra kosten 
voor ondernemingen en huishoudens maar wel met grote voordelen in het verschiet.” (Citaat 
van de Europese Commissie uit het Actieplan voor een duurzame consumptie, productie en 
industrie, dat onder andere voorziet in eisen inzake een ecologisch ontwerp voor meer 
producten).

Kaderrichtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreft de 
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten (hierna: “richtlijn inzake ecologisch ontwerp”). Doel van de 
voorgestelde herschikking van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp is dat de 
Wijzigingsrichtlijn 2008/28/EG1 erin wordt opgenomen en dat het toepassingsgebied ervan 
zodanig wordt uitgebreid dat ook voor alle energiegerelateerde producten communautaire 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp kunnen worden vastgesteld. Dergelijke 
ecodesigneisen zijn verbindende voorschriften die worden vastgesteld bij 
uitvoeringsmaatregelen en zijn bedoeld om te voorkomen dat producten een schadelijk effect 
op het milieu hebben. 

Herschikking

Uw rapporteur betreurt om te beginnen dat de Commissie slechts een zeer beperkte 
herschikking van deze belangrijke richtlijn voorstelt, temeer omdat er eigenlijk geen 
“inhoudelijke wijzigingen” zijn die een herschikking noodzakelijk maken.

Toepassingsgebied

In haar herschikking stelt de Commissie slechts voor om het toepassingsgebied van de 
richtlijn uit te breiden tot “energiegerelateerde producten”, gedefinieerd als “elk goed dat 
tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik” en verbindt ze zich om in 2012 te 
evalueren of het wenselijk is het toepassingsgebied verder uit te breiden. Uw rapporteur stelt 
voor het toepassingsgebied onmiddellijk uit te breiden tot alle producten, uitgezonderd 
middelen voor personen- en goederenvervoer, zodat er meer flexibiliteit is voor aanpassing
aan toekomstige milieu-uitdagingen en prioriteiten, zoals een duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Uit de effectbeoordeling van de Commissie is deze optie feitelijk als 
de beste naar voren gekomen, terwijl de optie waar haar voorkeur naar uitgaat, niet eens 
beoordeeld is! 
                                               
1 Richtlijn 2008/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 
2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en van de 
Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (PB L 81 van 20.3.2008, blz. 48).
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Het algemene doel van de richtlijn is de milieuprestaties van producten te verbeteren tot het 
niveau van de laagste levenscycluskosten. Uitgangspunt is dat de meeste producten een betere 
milieuprestatie kunnen leveren tegen dezelfde of iets hogere kosten voor de consument. Een 
beperkte uitbreiding van het toepassingsgebied tot “energiegerelateerde producten” zal niet 
voldoende zijn om de mogelijkheden voor kostenefficiënte verbeteringen in de 
milieuprestaties van producten volledig te benutten, omdat daarmee slechts een klein aantal 
nieuwe productgroepen wordt toegevoegd. 
Vandaar dat het van cruciaal belang is dat het Europees wettelijk kader voor ecologisch 
ontwerp de mogelijkheid biedt voor een systematische integratie van milieuaspecten in de 
ontwerpfase van alle producten met verbeteringspotentieel.

Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zal het 
lopende implementatieproces niet belemmeren. Het gaat immers om een kaderrichtlijn, 
waardoor een wijziging in het toepassingsgebied geen rechtstreekse invloed op de 
productkeuze zal hebben. Het is nog steeds de Commissie die onder de comitéprocedure 
bepaalt welke producten onder een uitvoeringsmaatregel vallen en hoe die producten worden 
geprioriteerd. Een betrekkelijk willekeurige pre-selectie zoals de uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot uitsluitend “energiegerelateerde producten”, zou niet gerechtvaardigd 
zijn.

Wanneer het toepassingsgebied verder wordt uitgebreid dan alleen maar “energiegerelateerde 
producten” is er meer flexibiliteit om producten prioriteit te geven die aanzienlijke 
milieueffecten hebben en een grote potentie om milieuvriendelijker te worden gemaakt. Het 
zou het mogelijk maken om voor een groter scala van producten minimummilieueisen vast te 
stellen en daardoor van meer producten de milieuprestatie te verbeteren en consumenten te 
voorzien van een grotere verscheidenheid aan duurzame producten.

Milieuvriendelijke en energie-efficiënte producten zijn niet alleen in het voordeel van 
consumenten en het milieu. In tijden van schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen bepalen 
ze ook in belangrijke mate het succes en concurrentievermogen van Europese ondernemingen.

Evaluatie

Wanneer volgens de aanbeveling van uw rapporteur het toepassingsgebied van de richtlijn nu 
tot alle producten wordt uitgebreid, is een toekomstige evaluatie naar de “wenselijkheid” van 
verdere uitbreiding overbodig. Tegelijkertijd is het nog steeds nodig alle mechanismen van de 
richtlijn te evalueren. Bovendien moet de methodiek van de voorbereidende studies voor 
uitvoeringsmaatregelen worden gecontroleerd. Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle 
producten zal ertoe leiden dat behalve over energie-efficiëntie ook grondiger over andere 
milieuparameters zal worden nagedacht. Vandaar dat ook de methodiek voor het opstellen van 
de uitvoeringsmaatregelen moet worden geëvalueerd, om er zeker van te zijn dat de 
maatregelen de hele levenscyclus van een product bestrijken, wat ook in overeenstemming is 
met de levenscyclusbenadering die met het Actieplan voor een duurzame consumptie, 
productie en industrie wordt bevorderd.
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