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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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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
systeem voor de toekenning van milieukeuren
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0401),

– 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 (C6-0279/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

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

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 en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde het milieukeursysteem van de 
Gemeenschap te vereenvoudigen en de 
administratieve belasting in verband met 
het gebruik van de milieukeur te 
verminderen, moeten de beoordelings- en 
verificatieprocedures worden vervangen 
door een registratiesysteem.

(6) Teneinde het milieukeursysteem van de 
Gemeenschap te vereenvoudigen en de 
administratieve belasting in verband met 
het gebruik van de milieukeur te 
verminderen, moet er een 
registratiesysteem worden ingevoerd.
Registratie vindt plaats nadat is 
vastgesteld dat het product aan de criteria 
voor de desbetreffende productcategorie 
voldoet.

Or. en
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Motivering

De vervanging van het oude systeem door een registratiesysteem mag niet leiden tot minder 
effectieve controles vooraf.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de nodige 
middelen voor de 
bewustmakingscampagnes en de promotie 
van de milieukeur beschikbaar worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

EU en lidstaten moeten steun geven voor de promotie van de milieukeur.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat levensmiddelen betreft, als 
omschreven in artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad, is deze 
verordening uitsluitend van toepassing op 
verwerkte levensmiddelen en producten 
van visserij en aquacultuur.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Om verwarring met het biologisch keurmerk te voorkomen en geen onderscheid te maken tussen 
verwerkte en niet-verwerkte levensmiddelen (bijv. water), kunnen beter geen specifieke 
maatregelen worden ingevoerd waardoor het toepassingsgebied van de verordening beperkt 
wordt tot verwerkte levensmiddelen en producten van visserij en aquacultuur.
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Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De milieukeur mag niet worden toegekend 
aan waren die stoffen of preparaten 
bevatten die als vergiftig, zeer vergiftig, 
gevaarlijk voor het milieu, 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting ingedeeld zijn 
volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 
1999/45/EG, noch stoffen waarnaar 
verwezen wordt in artikel 57 van 
Verordening 1907/2006 (EG) (REACH). 
Voor bepaalde productcategorieën kan de 
Commissie maatregelen nemen om van 
het bepaalde in bovenstaande alinea af te 
wijken.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, moeten worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar in artikel 16, lid 2, wordt 
verwezen.

Or. en

Motivering

Om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en chemische 
veiligheid van producten met de milieukeur, moet worden vastgehouden aan het algemene 
beginsel van een verbod op gevaarlijke stoffen, zij het met enkele, volgens de 
comitologieprocedure toe te stane uitzonderingen voor specifieke productcategorieën. 

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde instanties voeren het 
toezicht op consequente en betrouwbare 
wijze uit krachtens de normen van de EN 
45000-reeks of gelijkwaardige 
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internationale normen.

Or. en

Motivering

Met het oog op een hoge kwaliteit van de verificatieprocedures overeenkomstig Europese en 
internationale normen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het bureau moet voor een evenwichtige inbreng van de belanghebbenden zorgen. Sommige 
categorieën, die in de vorige verordening wel genoemd werden, komen nu niet meer in de tekst 
voor. Ook het midden- en kleinbedrijf moet vertegenwoordigd zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De milieukeurcriteria worden gebaseerd 
op de milieuprestatie van producten, 
rekening houdend met de meest recente 
doelstellingen van de Gemeenschap op 
milieugebied. 

1. De milieukeurcriteria behelzen de 
milieueisen waaraan een product moet 
voldoen om de milieukeur te mogen 
dragen en worden gebaseerd op een 
wetenschappelijke analyse ter beoordeling 
van de milieuprestatie van producten, 
rekening houdend met de meest recente 
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doelstellingen van de Gemeenschap op 
milieugebied. 

Or. en

Motivering

De functie van de criteria verdient het eerst te worden genoemd. (Amendement komt neer op 
verplaatsing van de tekst van lid 3 - zie ook amendement 9.)

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de bepaling van de milieuprestatie 
van producten wordt uitgegaan van de 
producten met de beste milieuprestaties op 
de communautaire markt. Daarbij wordt 
gekeken naar de belangrijkste 
milieueffecten gedurende de levenscyclus 
van producten, met name het effect op de 
klimaatverandering, de effecten op de 
natuur en de biodiversiteit, het verbruik 
van energie en hulpbronnen, de productie 
van afvalstoffen, de emissie naar alle 
milieucompartimenten, de verontreiniging 
door fysische effecten en het gebruik en het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

2. Bij de vaststelling van de criteria wordt 
rekening gehouden met de belangrijkste 
milieugevolgen van de producten op de 
communautaire markt. Daarbij wordt 
gekeken naar de belangrijkste 
milieueffecten gedurende de levenscyclus 
van producten, met name het effect op de 
klimaatverandering, de effecten op de 
natuur en de biodiversiteit, het verbruik 
van energie en hulpbronnen, de productie 
van afvalstoffen, de emissie naar alle 
milieucompartimenten, de verontreiniging 
door fysische effecten en het gebruik en het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Or. en

Motivering

Bij de criteria moet rekening worden gehouden met de belangrijkste milieugevolgen van de 
producten op de communautaire markt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De milieukeurcriteria behelzen de 
milieueisen waaraan een product moet 
voldoen om de milieukeur te mogen 

Schrappen.
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dragen.

Or. en

Motivering

Tekst is verplaatst naar lid 1 van dit artikel (zie amendement 7).

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 
terugdringing van dierproeven een 
hoofdoverweging bij de uitwerking en 
herziening van de criteria vormt.

Or. en

Motivering

De milieukeurcriteria moeten de markt in de richting van minder dierproeven duwen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na raadpleging van het BMEU kunnen ook 
lidstaten, bevoegde instanties en andere 
belanghebbenden het proces van 
uitwerking of herziening van de 
milieukeurcriteria opstarten. 

Na raadpleging van het BMEU en de 
Commissie kunnen ook lidstaten en de
bevoegde instanties het proces van 
uitwerking of herziening van de 
milieukeurcriteria opstarten. De in het 
BMEU vertegenwoordigde 
belanghebbenden kunnen het aansturen 
van de uitwerking van criteria tot taak 
krijgen mits zij kunnen aantonen dat zij 
beschikken over deskundigheid in de 
productsector en het vermogen het proces 
neutraal en overeenkomstig de 
doelstellingen van de verordening aan te 
sturen.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat een centraal lichaam toezicht op de ontwikkeling van de criteria houdt. 
Omwille van de onafhankelijkheid en de transparantie van het proces en van het vertrouwen van 
het publiek in de milieukeur moet er een filter ingebouwd worden zodat niet iedere 
belanghebbende de uitwerking van criteria kan opstarten en het proces kan aansturen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze documenten worden bij de 
Commissie ingediend.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer criteria worden uitgewerkt 
voor andere verwerkte levensmiddelen 
dan producten van de aquacultuur, 
hebben deze criteria uitsluitend 
betrekking op de verwerking, het vervoer 
en de verpakking van die producten.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Levensmiddelen moeten om de hierboven uiteengezette redenen niet in deze verordening worden 
genoemd.
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer er behoefte bestaat aan 
een niet-ingrijpende herziening van de 
criteria, kan een verkorte procedure, zoals 
uiteengezet in Bijlage I B bis, worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Het is zaak over een efficiënt en snel instrument te beschikken om kleine, niet-ingrijpende 
wijzigingen in de criteria te kunnen aanbrengen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Voor overzicht en perspectief in verband met de uitwerking van nieuwe criteria is een werkplan 
een nuttig instrument.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde maatregelen worden 
uiterlijk [180] dagen na de indiening van 
de in lid 7 bedoelde documenten bij de 
Commissie goedgekeurd en 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Als alle technische beoordelingen hebben plaatsgevonden moet de Commissie de criteria snel 
goedkeuren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de milieukeur te kunnen gebruiken, 
laten fabrikanten, importeurs, 
dienstverleners, groot- of detailhandelaars 
die de milieukeur wensen te gebruiken, 
zich registreren bij een van de bevoegde 
instanties waarnaar in artikel 4 wordt 
verwezen, overeenkomstig de volgende 
regels:

1. Om de milieukeur te kunnen gebruiken, 
dient de marktdeelnemer een aanvraag in
bij een van de bevoegde instanties 
waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, 
overeenkomstig de volgende regels:

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de aanvraag tot registratie wordt de 2. Bij de aanvraag tot registratie wordt de 
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naam en het adres van de handelaar, 
alsook de relevante productgroep, 
gespecificeerd en wordt een volledige 
beschrijving van het product gegeven. 

naam en het adres van de marktdeelnemer, 
alsook de relevante productgroep, 
gespecificeerd en wordt een volledige 
beschrijving van het product gegeven.

Or. en

Motivering

Niet alleen "handelaars" kunnen een aanvraag tot registratie indienen. De term 
"marktdeelnemer" is geschikter.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instantie waarbij een 
aanvraag tot registratie wordt ingediend, 
kan een vergoeding van maximaal 200 
euro aanrekenen voor de uitvoering van de 
registratie. Wanneer een vergoeding in 
rekening wordt gebracht, mag de 
milieukeur slechts worden gebruikt nadat 
die vergoeding binnen de gestelde termijn 
is betaald.

3. De bevoegde instantie waarbij een 
aanvraag tot registratie wordt ingediend, 
kan een vergoeding van maximaal 200 
euro aanrekenen voor de uitvoering van de 
registratie. Deze vergoeding wordt voor 
kleine en middelgrote ondernemingen met 
ten minste 25% verlaagd. Wanneer een 
vergoeding in rekening wordt gebracht, 
mag de milieukeur slechts worden gebruikt 
nadat die vergoeding binnen de gestelde 
termijn is betaald.

Or. en

Motivering

We kunnen ervan uitgaan dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen lastiger is om een 
milieukeur te verkrijgen. Ze moeten daarom een voorkeursbehandeling krijgen.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van 
een aanvraag tot registratie onderzoekt de 
betrokken bevoegde instantie de 
documentatie als bedoeld in lid 2.

4. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van 
een aanvraag tot registratie gaat de 
betrokken bevoegde instantie na of het 
product aan de criteria voor de 
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desbetreffende productgroep voldoet.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat vóór registratie door de bevoegde instantie moet worden 
nagegaan of het product aan de milieukeurcriteria voldoet.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als het product aan de milieukeurcriteria 
voldoet, kent de bevoegde instantie het
product een registratienummer toe.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde instantie die een product 
heeft geregistreerd, meldt elke registratie 
aan bij de Commissie. De Commissie stelt 
een gemeenschappelijk register samen en 
actualiseert dit op gezette tijd. Bedoeld 
register kan geraadpleegd worden door het 
publiek.

6. De bevoegde instantie die een product 
heeft geregistreerd, meldt elke registratie 
aan bij de Commissie. De Commissie stelt 
een gemeenschappelijk register samen en 
actualiseert dit op gezette tijd. Bedoeld 
register kan geraadpleegd worden door het 
publiek, met name via internet.

Or. en

Motivering

De consument moet snel en gemakkelijk kunnen nagaan of een product de milieukeur draagt.

Adlib Express Watermark



PE418.115v01-00 16/23 PR\760051NL.doc

NL

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Wanneer een milieukeur wordt 
aangebracht op andere verwerkte 
levensmiddelen dan producten van de 
aquacultuur, die niet voldoen aan de eisen 
van Verordening (EG) nr. 834/2007, 
wordt zij in hetzelfde gezichtsveld 
aangevuld met een aanduiding die 
aangeeft dat de keur uitsluitend 
betrekking heeft op de milieuprestaties bij 
de verwerking, het vervoer en de 
verpakking van het product.

Schrappen.

De eerste alinea is ook van toepassing op 
verwerkte levensmiddelen die zijn 
geëtiketteerd overeenkomstig artikel 24 
van Verordening (EG) nr. 834/2007.

Or. en

Motivering

Zie boven voor de levensmiddelenkwestie.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met het BMEU zullen de 
lidstaten en de Commissie het gebruik van 
de communautaire milieukeur bevorderen 
via bewustmakingsacties en 
informatiecampagnes, gericht op 
consumenten, producenten, uitschrijvers 
van openbare aanbestedingen, handelaars, 
detailhandelaars en het grote publiek, en zo 
de brede verspreiding van het systeem 
ondersteunen.

In samenwerking met het BMEU zullen de 
lidstaten en de Commissie het gebruik van 
de communautaire milieukeur bevorderen 
via bewustmakingsacties en 
informatiecampagnes, gericht op 
consumenten, producenten, uitschrijvers 
van openbare aanbestedingen, handelaars, 
detailhandelaars en het grote publiek, 
alsook scholen, en zo de brede 
verspreiding van het systeem ondersteunen 
en de acceptatie van het systeem 
bevorderen, met name door het opzetten 
van helpdesks voor marktdeelnemers, met 
name het midden- en kleinbedrijf.
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Or. en

Motivering

Met het oog op de bevordering moeten niet alleen informatiecampagnes worden gefinancierd 
maar vooral praktische hulp worden verleend aan marktdeelnemers die een milieukeur willen 
aanvragen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intercollegiale evaluatie Uitwisseling van informatie en best 
practices

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties moeten gestimuleerd worden om samen te werken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Teneinde een geharmoniseerde toepassing 
van de verordening en met name artikelen 
9 en 10 te waarborgen, wisselen de 
bevoegde instanties informatie en ervaring 
uit en proberen ze het werk en de 
dienstverlening van de nationale bevoegde 
instanties te coördineren.

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties moeten gestimuleerd worden om samen te werken.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [specifieke datum - vijf jaar na 
de publicatiedatum] brengt de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de tenuitvoerlegging van 
het communautaire milieukeursysteem. In 
dit verslag worden de elementen voor een 
eventuele herziening van het systeem nader 
gespecificeerd.

Uiterlijk op [specifieke datum - vijf jaar na 
de publicatiedatum] brengt de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de tenuitvoerlegging van 
het communautaire milieukeursysteem,
met name wat betreft de tenuitvoerlegging 
van artikel 12. In dit verslag wordt 
uiteengezet wat er met betrekking tot de 
doelstellingen van de werkplannen bereikt 
is en worden de elementen voor een 
eventuele herziening van het systeem nader 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Het is zaak nauwgezet te volgen hoe de milieukeur zich ontwikkelt, hoe de gelden besteed 
worden en of de doelstellingen gerealiseerd worden, en als dat niet het geval is, wat daarvan de 
oorzaken zijn.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verlaging van de vergoeding moet ook mogelijk zijn.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. VERKORTE PROCEDURE VOOR 
NIET-INGRIJPENDE HERZIENING 
VAN DE CRITERIA
De Commissie brengt een verslag uit dat 
het volgende omvat:
- de redenen waarom een uitvoerige 

herziening van de criteria niet nodig is 
en waarom met een eenvoudige 
bijwerking van de criteria en de 
bijbehorende grenswaarden kan 
worden volstaan; 

- een technisch hoofdstuk met de 
recentste marktgegevens die voor de 
formulering van de criteria gebruikt 
zijn;

- een ontwerpvoorstel voor herziene 
criteria; 

- een kwantitatieve indicatie van de totale 
milieuprestatie die dankzij het gebruik 
van de herziene criteria wordt verwacht 
in vergelijking met de milieuprestaties 
van de gemiddelde producten op de 
markt;

- een herziene handleiding voor de 
gebruikers van de milieukeur en de 
relevante bevoegde instanties;

- een herziene handleiding voor de 
autoriteiten die openbare 
aanbestedingen uitschrijven.

Het verslag en het ontwerpvoorstel voor 
criteria worden gedurende twee maanden 
beschikbaar gesteld voor opmerkingen via 
de specifieke milieukeurwebsite van de 
Commissie.
Alle opmerkingen die in de loop van deze 
periode van openbare raadpleging zijn 
ontvangen, worden beantwoord, waarbij 
wordt aangegeven of en waarom zij zijn 
aanvaard, dan wel verworpen. 
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Rekening houdend met eventuele 
wijzigingen die op basis van de 
raadplegingsronde worden aangebracht 
en op voorwaarde dat geen enkele lidstaat 
een open werkgroepvergadering eist, kan 
de Commissie de ontwerpcriteria 
overeenkomstig artikel 8 aannemen. 
Op verzoek van een lidstaat vindt een 
open werkgroepvergadering over de 
voorgestelde herziene criteria plaats 
waaraan alle betrokken partijen zoals de 
bevoegde instanties, het bedrijfsleven 
(inclusief het MKB), vakbonden, 
kleinhandelaars, importeurs en milieu- en 
consumentenorganisaties deelnemen. Ook 
de Commissie neemt aan bedoelde 
vergadering deel. 
Rekening houdend met eventuele 
wijzigingen die op basis van de 
raadplegingsronde of de 
werkgroepvergadering worden 
aangebracht, kan de Commissie de 
ontwerpcriteria overeenkomstig artikel 8 
aannemen.

Or. en

Motivering

Een van de sleutels tot succes van de milieukeur is de mogelijkheid van snelle aanpassing van de 
criteria in geval van een niet-ingrijpende wijziging van een van de elementen van de criteria. 
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TOELICHTING

De milieukeur is een keurmerk op vrijwillige basis waarmee wordt beoogd op Europese schaal 
de verspreiding van producten te bevorderen die "gedurende de gehele levenscyclus" energie-
efficiënt en milieuvriendelijk zijn.

Daartoe zijn voor elke productcategorie ecologische kwaliteitsnormen, "criteria" genoemd, 
ontwikkeld. Er zijn op dit moment 26 productcategorieën, 622 vergunningen en ruim 3000 
producten en diensten (wasmiddelen, papier, kleding, schoenen, stoffen, toerisme, campings) die 
zich met de milieukeur mogen tooien.

De milieukeur, met zijn bloemetje als logo, kan beschouwd worden als een aanjager, die door de 
milieueisen permanent te verscherpen bedrijven ertoe aanzet zich voortdurend in te spannen om 
hun producten vanuit milieuoogpunt steeds hoogwaardiger te maken.

Met het Europees actieplan inzake duurzame consumptie en productie en vooral de herziening 
van de milieukeurverordening, de EMAS-verordening (COM(2008)0402) en de richtlijn voor 
ecologisch ontwerp, in nauwe samenhang met de mededeling getiteld "Overheidsopdrachten 
voor een beter milieu" (COM(2008)0408), streeft de Europese Unie naar uitbreiding van een 
geïntegreerd systeem op vrijwillige basis om bedrijven ertoe te brengen betere, energie-
efficiëntere en milieuvriendelijker producten voort te brengen.

Ten aanzien van de milieukeur komen er van de markt tegenstrijdige signalen. De ervaring met 
bijna tien jaar ecolabel leert dat er nu bepaalde knopen moeten worden doorgehakt.

Enerzijds zijn er steeds meer bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren die een milieukeur 
aanvragen. Ondernemers onderkennen de meerwaarde van het ecolabel, dat op onpartijdige wijze 
wordt toegekend en dat gewaardeerd wordt door consumenten die belang hechten aan 
maatschappelijk (ecologisch) verantwoord ondernemen.

Daar komt nog bij dat de Europese milieukeur extra meerwaarde biedt dankzij de Europese 
dimensie, wat door veel bedrijven die op Europese schaal willen opereren wordt ingezien.

Anderzijds betreuren veel bedrijven dat het ecolabel bij het grote publiek weinig bekendheid 
geniet. Velen weten, in tegenstelling tot andere Europese merken, niet eens wat het Europese 
ecolabel is of wat het betekent, zodat ook de milieuvoordelen waarvoor de milieukeur een 
waardering vormt, veronachtzaamd worden. Ook ten opzichte van nationale ecolabels, die een 
vergelijkbare functie vervullen, loopt het Europese ecolabel achter in verspreiding en 
bekendheid.

Bedrijven en ngo's klagen voorts over de buitensporig lange duur van de goedkeuringsprocedure 
(soms wel meer dan vier jaar) en over het feit dat de criteria voor vergelijkbare 
productcategorieën nogal uiteen kunnen lopen.

Tot slot verdient vermelding dat het ontbreekt aan goede coördinatie met de nationale ecolabels, 
die voor dezelfde soort producten soms andere criteria hanteren en meer erkenning en 
waardering dan het Europese ecolabel genieten.
Om deze problemen aan te pakken heeft de Commissie een nieuw verordeningsvoorstel 
ingediend, dat de rapporteur in grote lijnen kan onderschrijven.
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Er zijn tal van wijzigingen in de procedure voor de formulering van de criteria aangebracht en er 
wordt een nieuw systeem voor de toekenning van de milieukeur voorgesteld.

In plaats van het vorige systeem, dat werkte met een contract tussen bevoegde instantie en de 
marktdeelnemer, komt straks een registratiesysteem.
Voorts zijn er bepalingen opgenomen om de coördinatie met de nationale systemen te 
verbeteren.
Tenslotte wil de Commissie, met een gelaagde benadering voor ogen, toestaan dat verschillende 
partijen, waaronder Commissie, lidstaten en marktdeelnemers, het voortouw nemen en de 
ontwikkeling en formulering van de criteria aansturen.

De Commissie heeft in haar voorstel nieuwe productcategorieën ingevoerd, waaronder verwerkte 
levensmiddelen en producten van visserij en aquacultuur.

De voorstellen van de rapporteur

De wijzigingen die de rapporteur voorstelt beogen die volgende hoofddoelen te bereiken:

- handhaving van het vertrouwen van de consument in de hoge ecologische kwaliteitsnormen 
waar het Europese ecolabel voor staat;

- verbetering van de verspreiding van het ecolabel door enerzijds op de consument gerichte 
voorlichtingscampagnes en anderzijds uitbreiding van het aantal productcategorieën;

- zorgen voor een goedkeuringsprocedure voor de criteria die afgestemd is op het 
innovatietempo en -niveau van de producten op de markt, en die tevens het hoge niveau van 
de ecologische eisen handhaaft en voorziet in de inbreng van alle marktdeelnemers en andere 
belanghebbenden.

De verwijzing naar verwerkte levensmiddelen en visserij- en aquacultuurproducten wordt door 
de rapporteur geschrapt omdat een aparte behandeling van dat soort producten niet opportuun is 
en omdat er volstrekt geen reden is om verwerkte en niet-verwerkte levensmiddelen verschillend 
te behandelen. Bovendien moet erop worden toegezien dat er geen verwarring met biologische 
producten optreedt.
Daarom kan de beslissing over toekenning van het ecolabel aan deze of gene categorie of aan 
een bepaald soort product beter aan de deskundigen worden overgelaten. Alleen de experts zijn 
in staat om te beoordelen of een voedingsmiddel gedurende zijn gehele levenscyclus aan de eisen 
van milieuvriendelijkheid voldoet.

Ten aanzien van de nieuwe procedure dient te worden opgemerkt dat duidelijk moet worden 
vastgelegd dat de registratie van een nieuw product pas kan plaatsvinden als concreet 
geverifieerd is dat het aan de eisen voldoet, en dat een louter papieren procedure hiervoor niet 
toereikend is. Vandaar het amendement tot herinvoering van voorafgaande controle, d.w.z. 
voordat de milieukeur wordt toegekend.

Aangezien het milieukeursysteem op basis van vrijwilligheid functioneert en omdat de 
consumenten hoge verwachtingen van "producten met het bloemetje" koesteren, stelt de 
rapporteur voor te verbieden dat het ecolabel wordt toegekend aan producten die stoffen bevatten 
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de consument en het milieu.
Het is voor de geloofwaardigheid van de milieukeur van essentieel belang dat producten met het 
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ecolabel aan het algemene beginsel van bescherming van de gezondheid van de consument en 
van het milieu voldoen.
Aangezien dat verbod echter de mogelijkheden om het ecolabel voor een breder scala van 
producten te hanteren zou kunnen inperken, stelt de rapporteur daarnaast voor dat de Commissie 
voor bepaalde productcategorieën en op wel omschreven gronden uitzonderingen op die regel 
kan toestaan, hetgeen via de comitologieprocedure zijn beslag moet krijgen.

Gelet op de tendens tot terugdringing van dierproeven, getuige regelingen als REACH, GHS 
e.d., moet dit uitgangspunt ook in het milieukeursysteem worden ingevoerd, dat bedoeld is om 
een product aan te merken als de vanuit milieuoogpunt beste keuze.

Er is veel kritiek op de extreem lange duur van de goedkeuringsprocedure voor de criteria voor 
de verschillende productcategorieën. Bovendien zijn de criteria weer snel achterhaald door de 
ontwikkelingen op de markt.

Vandaar de volgende twee voorstellen:

Om achterstanden bij de goedkeuring tegen te gaan wordt voorgesteld een maximumtermijn van 
180 dagen in te voeren, waarbinnen de Commissie de aanvraag moet goedkeuren.

Voorts wordt voorgesteld een vereenvoudigde en verkorte procedure voor niet-ingrijpende 
wijzigingen van de criteria in het leven te roepen (zie nieuwe afdeling B bis in bijlage I).

Ten aanzien van het promoten van het ecolabel (voormalig artikel 12 van de verordening), pleit 
de rapporteur voor meer voorlichting aan de consumenten en bewustmakingscampagnes, 
alsmede voor het inzetten van Europese middelen voor het verlenen van advies aan het midden-
en kleinbedrijf over de gang van zaken bij de registratie van productcategorieën.

Ten slotte stelt de rapporteur dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het midden- en 
kleinbedrijf, dat concrete hulp nodig heeft om met het ecolabel vertrouwd te raken en betrokken 
moet worden bij de besluitvorming over de criteria, mede in verband met zijn specifieke 
behoeften.

Afsluitend kan gesteld worden dat de milieukeur een buitengewoon nuttig instrument vormt om 
de Europese producten milieuvriendelijker te maken en daarnaast onderzoek en innovatie te 
stimuleren.
Het is de kunst om vaste parameters te bieden die rekening houden met de milieuprestaties van 
producten en diensten gedurende de gehele levenscyclus. Waar het om gaat is dat er betrouwbare 
en onweerlegbare criteria komen die de concrete garantie op een hoogwaardig product 
gedurende de gehele levenscyclus bieden, zodat de consument zijn vertrouwen in de milieukeur 
behoudt.
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