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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van 
kantoorapparatuur en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0109),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0077/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

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

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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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 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, 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.

Or. en

Motivering

De regel inzake overheidsaankopen moet worden aangescherpt door het toepassingsgebied 
ervan uit te breiden. 
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TOELICHTING

1.) Inleiding

In het jaar 2000 hebben de EU en de Verenigde Staten een overeenkomst gesloten over de 
coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur. De 
overeenkomst, die in 2006 voor een tweede periode van vijf jaar is verlengd, voorziet in de 
instelling van het Energy Star-programma in de EU. Het programma wordt derhalve 
gezamenlijk beheerd door het milieubeschermingsagentschap van de VS (EPA) en de 
Commissie, met inbegrip van samenwerking inzake de ontwikkeling van productspecificaties 
en de wederzijde erkenning van in de EU en de VS geregistreerde producten. In de EU is het 
programma ten uitvoer gelegd bij Verordening nr. 106/2008 betreffende een communautair 
energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur1.

Het programma, dat een integraal onderdeel is van het energie-efficiëntiebeleid van de EU, 
heeft ertoe bijgedragen dat de markt voor kantoorapparatuur efficiënter is geworden en dat de 
consument minder hoeft te betalen. Uit berekeningen blijkt dat dankzij Energy Star het 
elektriciteitsverbruik van nieuwe, tussen 2008 en 2011 binnen de EU verkochte 
kantoorapparatuur met circa 16% is verminderd. Naar schatting zal het programma ertoe 
bijdragen dat het energieverbruik van in de EU gebruikte computers, beeldschermen en 
beeldvormingsapparatuur tegen 2020 met meer dan 30% is verminderd2. 

2.) Voorstel van de Commissie

Vóór het verstrijken van de overeenkomst in december 2011 heeft de Commissie 
onderhandelingen opgestart over een nieuwe overeenkomst tot voortzetting van het Energy 
Star-programma voor een derde periode van vijf jaar, die in november 2011 zijn voltooid. Het 
belangrijkste doel van dit voorstel is aanpassing van de verordening tot uitvoering van het 
Energy Star-programma aan de nieuwe overeenkomst. 

De meeste voorgestelde wijzigingen zijn technische aanpassingen, zoals actualisering van 
verwijzingen naar bestaande wetgeving, bepaalde ophelderingen en samenvoeging van 
artikelen. De enige aanzienlijke wijziging die voortkomt uit de nieuwe overeenkomst is de 
tenuitvoerlegging van twee afzonderlijke productregistratiesystemen, namelijk een systeem 
van zelfcertificering door fabrikanten in de EU en een systeem van certificering door een 
derde partij in de VS. Dientengevolge is het beginsel van wederzijdse erkenning niet langer 
van toepassing en moet artikel 4, lid 4, van Verordening nr. 106/2008 worden geschrapt.

3.) Oordeel van de rapporteur

Uw rapporteur is verheugd over de succesvolle voltooiing van de onderhandelingen voor een 
nieuwe overeenkomst tot verlenging van het Energy Star-programma en erkent dat 

                                               
1 PB L 39 van 13.02.2008, blz. 1.
2 COM (2011) 337 definitief.
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Verordening nr. 106/2008 hieraan moet worden aangepast.

In het licht van het bovenstaande stemt de rapporteur in met de door de Commissie 
voorgestelde wijzigingen. Er moet echter nog op één punt worden ingegaan: fabrikanten 
hebben te kennen gegeven dat de verplichting voor centrale overheidinstanties om 
kantoorapparatuur aan te kopen die minstens zo efficiënt is als Energy Star-producten hun 
belangrijkste drijfveer is geweest om aan het programma deel te nemen. In de mededeling van 
de Commissie over de tenuitvoerlegging van het programma1 wordt derhalve uiteengezet dat 
moet worden overwogen de relevante regels aan te scherpen door uitbreiding van hun 
toepassingsgebied voorbij centrale overheidsinstanties. 

In dit voorstel van de Commissie wordt deze kwestie niet aangepakt, maar wordt erop 
gewezen dat algemene energie-efficiëntie-eisen voor overheidsaankopen in plaats daarvan in 
het voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie2 worden voorzien. Tijdens de onlangs 
voltooide onderhandelingen tussen medewetgevers zijn deze eisen echter duidelijk afgezwakt 
door de Raad. Onder deze veranderde omstandigheden acht uw rapporteur het juist een 
voorstel te doen voor een amendement om het toepassingsgebied van Energy Star uit te 
breiden, zodat er niet uitsluitend centrale overheidsinstanties maar ook regionale en lokale 
instanties onder vallen, bij wijze van extra stimulans voor fabrikanten om deel te nemen aan 
het programma, zoals oorspronkelijk door de Commissie was voorzien. 

                                               
1 COM (2011) 337 definitief.
2 COM (2011) 370 definitief.


