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Amendement 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 4, lid 4, moet worden geschrapt 
omdat artikel VI van de nieuwe 
overeenkomst in twee verschillende 
certificeringsregelingen voor producten 
voorziet (zelfcertificering voor producten 
die in de EU op de markt worden gebracht 
en certificering door een derde partij voor 
producten die in de Verenigde Staten op de 
markt worden gebracht).

(4) Artikel 4, lid 4, moet worden geschrapt 
omdat artikel VI van de nieuwe 
overeenkomst in twee verschillende 
certificeringsregelingen voor producten 
voorziet (zelfcertificering voor producten 
die in de EU op de markt worden gebracht 
en certificering door een derde partij voor 
producten die in de Verenigde Staten op de 
markt worden gebracht). Op lange termijn 
moet de Unie streven naar de 
harmonisatie van certificeringsregelingen 
in de Verenigde Staten en de Unie, zodat 
beide partijen beschikken over een 
systeem van certificering door een derde 
partij.

Or. en

Motivering

Als de EU zich op lange termijn niet aanmeldt voor certificering door een derde partij, bestaat 
het risico dat Europese producenten hun marktaandeel in de VS terugdringen, aangezien het 
voor consumenten aantrekkelijker is om in door een derde partij gecertificeerde 
kantoorapparatuur te investeren (bescherming van hoge kwaliteit). Het heeft bovendien een 
gunstig langetermijneffect voor de Europese producenten.

Amendement 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Als de Unie zich op lange termijn 
niet aanmeldt voor certificering door een 
derde partij, bestaat het risico dat het 
marktaandeel van Europese producenten 
in de Verenigde Staten wordt 
teruggedrongen, aangezien het voor 
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consumenten aantrekkelijker is om in 
door een derde partij gecertificeerde 
kantoorapparatuur te investeren 
(bescherming van hoge kwaliteit). 
Aanmelding voor certificering door een 
derde partij heeft derhalve een gunstig 
langetermijneffect voor Europese 
producenten.

Or. en

Motivering

Door één systeem te hanteren, wordt de markt transparanter en minder complex gemaakt voor 
de consument. De Energy Star-overeenkomst kan worden beschouwd als een uitbreiding op de 
reeds bestaande EU-regelingen voor etikettering, en de consument dient op de hoogte te zijn van 
de achtergrond voor de classificatie. Het probleem van dit etiket, in vergelijking met andere EU-
regelingen, is dat het geen inzicht geeft in het specifieke elektriciteitsverbruik van de 
kantoorapparatuur. Kortom, het hanteren van verschillende etiketteringsregelingen in plaats van 
één etiketteringsregeling brengt hogere kosten voor de producenten van kantoorapparatuur met 
zich mee (vanwege verhoogde complexiteit bij de regelgeving), met als gevolg dat consumenten 
uiteindelijk een onnodig hogere prijs voor hun apparatuur betalen.

Amendement 4
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Energy Star-programma wordt zo 
nodig gecoördineerd met andere 
etiketterings- of 
kwaliteitscertificeringsregelingen van de 
Europese Unie en regelingen zoals het bij 
Verordening (EG) nr. 66/2010 ingevoerde 
EU-systeem voor de toekenning van 
milieukeuren, de bij Richtlijn 2010/30/EU 
ingevoerde vermelding van het 
energieverbruik en het verbruik van andere 
hulpbronnen op de etikettering en in de 
standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten, alsmede de 
maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 
2009/125/EG. De coördinatie omvat onder 

1. Het Energy Star-programma draagt bij 
aan de verwezenlijking van de energie-
efficiëntie-doelstellingen van de lidstaten 
en de Unie zoals bedoeld in de artikelen 1 
en 3 van Richtlijn ..../2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[betreffende energie-efficiëntie en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/8/EG en 
2006/32/EG]1. Het wordt zo nodig 
gecoördineerd met andere etiketterings- of 
kwaliteitscertificeringsregelingen van de 
Europese Unie en regelingen zoals het bij 
Verordening (EG) nr. 66/2010 ingevoerde 
EU-systeem voor de toekenning van 
milieukeuren, de bij Richtlijn 2010/30/EU 
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meer de uitwisseling van gegevens en, 
desgevallend, de vaststelling van 
gemeenschappelijke specificaties en eisen 
voor de verschillende regelingen.

ingevoerde vermelding van het 
energieverbruik en het verbruik van andere 
hulpbronnen op de etikettering en in de 
standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten, alsmede de 
maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 
2009/125/EG. De coördinatie omvat onder 
meer de uitwisseling van gegevens en, 
desgevallend, de vaststelling van 
gemeenschappelijke specificaties en eisen 
voor de verschillende regelingen.
__________________
1 PB L

Or. en

Motivering

Het is duidelijk dat het Energy Star-programma moet bijdragen aan de verwezenlijking van de  
in de EU-richtlijn betreffende energie-efficiëntie vastgestelde doelstellingen.

Amendement 5
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst 
stellen de centrale overheidsinstanties als 
bedoeld in Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, energie-efficiëntie-
eisen vast die niet minder streng zijn dan 
de gemeenschappelijke specificaties voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
voldoen aan de drempels die zijn 
vastgesteld in artikel 7 van die richtlijn, 
onverminderd het EU-recht, de nationale
en economische criteria. Dit artikel is van 
toepassing onverminderd de bepalingen 
van de artikel 5 en bijlage III, onder f), van 
Richtlijn […./../EU] van het Europees 

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst 
stellen de aanbestedende diensten als 
omschreven in artikel 1, lid 9, van
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, energie-efficiëntie-
eisen vast die niet minder streng zijn dan 
de gemeenschappelijke specificaties voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
voldoen aan de drempels die zijn 
vastgesteld in artikel 7 van die richtlijn, 
onverminderd het EU-recht en de nationale
wetgeving. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd de bepalingen van artikel 5
van bijlage III en bijlage III, onder f), van 
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Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG.

Richtlijn ..../2012/EU [van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG].

Or. en

Motivering

De regel inzake overheidsopdrachten moet van toepassing zijn op alle overheidsdiensten als 
omschreven in Richtlijn 2004/18/EG inzake overheidsopdrachten.

Amendement 6
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst
stellen de centrale overheidsinstanties als 
bedoeld in Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, energie-efficiëntie-
eisen vast die niet minder streng zijn dan 
de gemeenschappelijke specificaties voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
voldoen aan de drempels die zijn 
vastgesteld in artikel 7 van die richtlijn, 
onverminderd het EU-recht, de nationale 
en economische criteria. Dit artikel is van 
toepassing onverminderd de bepalingen 
van de artikel 5 en bijlage III, onder f), van 
Richtlijn […./../EU] van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG.

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst
kopen de aanbestedende diensten als 
omschreven in artikel 1, lid 9, van
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, uitsluitend 
kantoorapparatuur met energie-
efficiëntie-eisen die niet minder streng zijn 
dan de gemeenschappelijke specificaties, 
onverminderd het EU-recht, de nationale 
en economische criteria. Dit artikel is van 
toepassing onverminderd de bepalingen 
van artikel 5 van bijlage III en bijlage III, 
onder f), van Richtlijn ..../2012/EU [van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende energie-efficiëntie en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG 
en 2006/32/EG].

Or. en
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Motivering

Het is niet gerechtvaardigd de verplichting tot het aankopen van energie-efficiënte 
kantoorapparatuur uitsluitend aan centrale overheidsinstanties op te leggen, en uitsluitend toe te 
passen op opdrachten voor leveringen met een waarde die gelijk is aan of groter dan de door de 
richtlijn betreffende overheidsopdrachten vastgestelde drempel. De overheidssector kan de 
spelregels veranderen door meer energie-efficiënte apparatuur te gebruiken, en dit potentieel 
dient ten volle te worden benut.

Amendement 7
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst 
stellen de centrale overheidsinstanties als 
bedoeld in Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, energie-efficiëntie-
eisen vast die niet minder streng zijn dan 
de gemeenschappelijke specificaties voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
voldoen aan de drempels die zijn 
vastgesteld in artikel 7 van die richtlijn, 
onverminderd het EU-recht, de nationale 
en economische criteria. Dit artikel is van 
toepassing onverminderd de bepalingen 
van de artikel 5 en bijlage III, onder f), van 
Richtlijn […./../EU] van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG.

1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst 
stellen de centrale overheidsinstanties als 
bedoeld in Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, energie-efficiëntie-
eisen vast die niet minder streng zijn dan 
de gemeenschappelijke specificaties voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
voldoen aan de drempels die zijn 
vastgesteld in artikel 7 van die richtlijn, 
onverminderd het EU-recht, de nationale 
en economische criteria. Aanbestedende 
diensten op regionaal en plaatselijk 
niveau worden door de lidstaten 
aangemoedigd om deze eisen toe te 
passen. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd de bepalingen van artikel 5 
van bijlage III en bijlage III, onder f), van 
Richtlijn ..../2012/EU [van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG].

Or. en
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Amendement 8
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij hun advies aan de Commissie 
houden de leden van het EUESB rekening 
met de resultaten van haalbaarheids- en 
marktstudies en met de beschikbare 
technologie om het energieverbruik te 
verminderen.

4. Bij hun advies aan de Commissie 
houden de leden van het EUESB rekening 
met de resultaten van haalbaarheids- en 
marktstudies en met de best beschikbare 
technologie om het energieverbruik te 
verminderen.

Or. en

Amendement 9
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan het streven naar ambitieuze 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, als bedoeld in artikel I, derde 
alinea, van de overeenkomst met het oog 
op de vermindering van het 
energieverbruik, en houdt rekening met de 
beschikbare technologie en de kostprijs
daarvan. Met name houdt het EUESB, 
voordat het zijn advies over nieuwe 
gemeenschappelijke specificaties geeft, 
rekening met de laatste resultaten van de 
studies over ecologisch ontwerp.

5. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan het streven naar ambitieuze 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, als bedoeld in artikel I, derde 
alinea, van de overeenkomst met het oog 
op de vermindering van het 
energieverbruik, en houdt rekening met de 
beschikbare technologie en de
levenscycluskosten daarvan. Met name 
houdt het EUESB, voordat het zijn advies 
over nieuwe gemeenschappelijke 
specificaties geeft, rekening met de laatste 
resultaten van de studies over ecologisch 
ontwerp.

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 106/2008
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat de Partijen bij de overeenkomst 
overeenkomstig artikel XIV, alinea 2, van 
de overeenkomst, over de verlenging ervan 
onderhandelen, evalueert de Commissie de 
mate waarin het Energy Star-programma 
bijdraagt tot een betere energie-efficiëntie 
van kantoorapparatuur en voor de 
fabrikanten commerciële perspectieven 
opent en onderzoekt zij de binnen het EU-
recht, met name de Richtlijnen 
2009/125/EG en 2010/30/EU, beschikbare 
alternatieve beleidsopties. De resultaten 
van die evaluatie en beoordeling worden 
uiterlijk twee jaar voor het einde van de 
overeenkomst meegedeeld aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Voordat de Partijen bij de overeenkomst 
overeenkomstig artikel XIV, alinea 2, van 
de overeenkomst, over de verlenging ervan 
onderhandelen, evalueert de Commissie de 
mate waarin het Energy Star-programma 
bijdraagt tot een betere energie-efficiëntie 
van kantoorapparatuur, nieuwe banen 
schept en voor de fabrikanten commerciële 
perspectieven opent en onderzoekt zij de 
binnen het EU-recht, met name de 
Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU, 
beschikbare alternatieve beleidsopties. De 
resultaten van die evaluatie en beoordeling 
worden uiterlijk twee jaar voor het einde 
van de overeenkomst meegedeeld aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. ro


