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Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere 

hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van 

energiegerelateerde producten (herschikking) ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het 

energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de 

standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) 

(COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: herschikking) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2008)0778), 

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EGVerdrag, op grond waarvan het voorstel 

door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0412/2008), 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten1, 

– gezien de brief van 11 maart 2009 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 

industrie, onderzoek en energie, 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 industrie, onderzoek en energie (A6-0146/2009), 

A. overwegende dat het voorstel in kwestie 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 ongewijzigd gebleven bepalingen van de eerdere 

besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige 

codificatie van de bestaande teksten 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. 
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P6_TC1-COD(2008)0222 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2009 met 

het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere 

hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van 

energiegerelateerde producten (herschikking) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese ║ Gemeenschap, en met name op 

artikel 95, 

Gezien het voorstel van de Commissie║, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding 

van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in 

de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten4 is ingrijpend gewijzigd5. 

Aangezien nieuwe belangrijke wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de 

duidelijkheid tot herschikking van deze richtlijn te worden overgegaan. 

(2) Het toepassingsgebied van Richtlijn 92/75/EEG ║ is beperkt tot huishoudelijke 

apparaten. De mededeling van de Commissie van 16 juli 2008 me over in het actieplan 

inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid is 

aangetoond dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van ║ Richtlijn 92/75/EEG tot 

alle energiegerelateerde producten, inclusief bouwproducten, die tijdens hun gebruik 

een significant direct of indirect effect hebben op het energieverbruik, kan leiden tot 

sterkere synergieën tussen de bestaande wetgevende maatregelen, en met name met 

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 producten6 ║. Deze richtlijn moet een 

aanvulling vormen op en mag in geen geval afbreuk doen aan de toepassing van 

Richtlijn 2005/32/EG. Zij moet door een doelgerichte holistische benadering door en 

de extra energiebesparingen en milieuvoordelen die zij zal opleveren worden gezien als 

                                                 
1 Advies van 24 maart 2009. 
2 PB C … 
3 Standpunt van het Europees Parlement van 5 mei 2009. 
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5 Zie bijlage I, deel A. 
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een onderdeel van een zelfs breder wettelijk kader, dat Verordening (EG) nr. 

1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een 

herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren1 en Richtlĳn 

2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 

betreffende de energieprestatie van gebouwen2 omvat. 

(3) In de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 

wordt beklemtoond dat de energie-efficiëntie in de Gemeenschap moet toenemen, met 

het oog op de verwezenlijking van de doelstelling het energieverbruik in de 

Gemeenschap uiterlijk in 2020 met 20% te verlagen, en wordt opgeroepen tot een 

volledige en snelle implementatie van de in de Mededeling van de Commissie van 

19 oktober 2006, getiteld "Actieplan voor energie-efficiëntie: het potentieel 

realiseren", geïdentificeerde sleutelsectoren. In dit actieplan wordt gewezen op het 

enorme potentieel voor energiebesparingen in de productensector. 

(4) Ter bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparing is het voorts van 

essentieel belang dat de EU en de lidstaten het streefcijfer voor 2020 van 20% 

energiebesparing juridisch bindend maken en consequente maatregelen voorstellen 

en uitvoeren waarmee gewaarborgd wordt dat dit doel wordt bereikt. 

(5) Het verbeteren van de efficiency van energiegerelateerde producten door een 

oordeelkundige keuze van de consument komt de gehele EU-economie ten goede en is 

voorts goed voor de productiesector door verlaging van de koolstofprijs in het 

emissiehandelsstelsel. 

(6) De verstrekking van nauwkeurige, zinnige en vergelijkbare informatie over het 

specifieke energieverbruik van energiegerelateerde producten moet de eindgebruiker 

ertoe aanzetten te kiezen voor producten die tijdens hun gebruik minder energie of 

andere belangrijke hulpbronnen verbruiken of het energieverbruik indirect doen dalen, 

zodat fabrikanten ertoe worden gebracht maatregelen te nemen om het energieverbruik 

en het verbruik van andere essentiële hulpbronnen van de producten die zij 

vervaardigen, te verminderen. Hierdoor moet indirect ook een efficiënt gebruik van 

deze producten worden gestimuleerd, teneinde bij te dragen tot het EU-streefcijfer van 

20% energie-efficiëntie. De werking van de markt alleen, zonder deze informatie, kan 

het rationele gebruik van energie en van andere belangrijke hulpbronnen voor deze 

producten niet afdoende bevorderen. 

(7) Aangezien gebouwen 40% van het totale energieverbruik van de EU voor hun 

rekening nemen en de herziening van Richtlĳn 2002/91/EG tot doel heeft de totale 

energieprestatie van gebouwen op kosteneffectieve wijze te bevorderen, moet een 

uitbreiding van het toepassingsgebied van deze richtlijn tot bepaalde, 

energiegerelateerde bouwproducten privéhuishoudens helpen om bij renovaties van 

hun woningen de energie-efficiëntste en meest kostenefficiënte producten te kiezen. 

(8) Omwille van de voorspelbaarheid voor de producenten en de duidelijkheid voor de 

eindverbruikers dient de Commissie een prioriteitenlijst op te stellen van 

energiegerelateerde producten, met inbegrip van bouwproducten, die onder deze 

richtlijn vallen en dientengevolge onder de uitvoeringsmaatregelen van de lidstaten 

en de Commissie zullen vallen. 
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(9) Informatie speelt een sleutelrol bij de werking van de markt en het is derhalve nodig 

voor alle producten van hetzelfde type een uniform etiket in te voeren, potentiële 

klanten gestandaardiseerde aanvullende informatie te verschaffen over de kosten van die 

producten in termen van energie en het verbruik van andere essentiële hulpbronnen van 

deze producten en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ook potentiële 

eindgebruikers die het product niet uitgestald zien en dus geen gelegenheid hebben het 

etiket te bekijken, deze informatie krijgen. Om efficiënt en doeltreffend te zijn, moet het 

etiket voor de eindgebruiker gemakkelijk herkenbaar, eenvoudig en beknopt zijn. 

Hiertoe moet de bestaande lay-out van het etiket worden gehandhaafd als basis om de 

eindgebruikers te informeren over de energie-efficiëntie van producten. Het 

energieverbruik van en andere informatie over de producten worden verkregen door 

metingen volgens geharmoniseerde normen en methoden. 

(10) Zoals aangegeven in de effectbeoordeling van de Commissie in bijlage bij haar 

voorstel voor een richtlijn, heeft het oorspronkelijke, succesvolle A-G etiket 

internationaal navolging gekregen in landen als Argentinië, Brazilië, Chili, China, 

Iran, Israël en Zuid-Afrika. 

(11) De lidstaten zien regelmatig toe op de naleving van deze richtlijn, en nemen relevante 

informatie op in het verslag dat zij om de twee jaar moeten indienen bij de 

Commissie, uit hoofde van deze richtlijn, in het bijzonder wat de 

verantwoordelijkheden van leveranciers en handelaars betreft. 

(12) Een systeem op een louter vrijwillige basis zou ertoe leiden dat slechts sommige 

producten zouden worden geëtiketteerd of van standaard-productinformatie zouden 

worden voorzien, met het risico dat dit sommige eindgebruikers in verwarring brengt of 

zelfs dat verkeerde informatie wordt verschaft. De huidige maatregelen moeten er 

derhalve toe leiden dat bij alle betrokken producten het verbruik van energie en van 

andere essentiële hulpbronnen door middel van verplichte etikettering en standaard-

productinformatie is aangegeven. 

(13) Energiegerelateerde producten hebben een directe of indirecte impact op het verbruik 

van een grote verscheidenheid van energievormen tijdens het gebruik, waarbij 

elektriciteit en gas de belangrijkste zijn. Deze richtlijn moet derhalve van toepassing 

zijn op alle energiegerelateerde producten die een directe of indirecte impact hebben op 

het verbruik van gelijk welke vorm van energie gedurende het gebruik, conform de 

EU-doelstellingen ter verbetering van de energie-efficiëntie, bevordering van 

hernieuwbare energiebronnen en beperking van de broeikasgasemissies. 

(14) ▌Energiegerelateerde producten die een significant direct of indirect effect op het 

energieverbruik hebben of, waar van toepassing, op het verbruik van essentiële 

hulpbronnen tijdens het gebruik ▌, dienen te worden opgenomen in een 

uitvoeringsmaatregel, waarbij de verstrekking van informatie via etikettering de 

eindgebruikers ertoe kan aanzetten efficiëntere producten te kopen. 

(15) Aangezien gebouwen 40% van het totale energieverbruik in de EU voor hun rekening 

nemen en de EU in het kader van de verplichtingen ingevolge het Protocol van Kyoto 

het streefcijfer 20% voor verbetering van de energie-efficiëntie uiterlijk in 2020 heeft 

vastgesteld, is het van essentieel belang dat de er bij voorrang uitvoeringsmaatregelen 

voor bouwproducten, zoals ramen, worden ontwikkeld. 

(16) Het aantal lidstaten dat een aankoopbeleid hanteert waarbij de aanbestedende diensten 

verplicht worden energie-efficiënte producten aan te kopen dient gestaag toe te nemen, 



totdat de doelstelling het hele grondgebied van de Europese Unie te bestrijken, is 

verwezenlijkt. Hetzelfde dient te gelden voor het aantal lidstaten dat stimulansen biedt 

voor energie-efficiënte producten. Om marktverstoring te voorkomen en ofschoon de 

criteria voor producten om in aanmerking te komen voor openbare aanbestedingen of 

stimulansen ▌sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat, dienen deze criteria in 

overeenstemming te zijn met de strategische doelstellingen van de Europese Unie ten 

aanzien van energie-efficiëntie. Gebruik maken van prestatieklassen voor specifieke 

producten, zoals bepaald in de uitvoeringsmaatregelen bij de richtlijn, kan de 

versnippering van openbare aanbestedingen en stimulansen tegengaan en de opmars van 

efficiënte producten bevorderen. 

(17) Bij het vaststellen van bepalingen betreffende openbare aanbestedingen in de 

uitvoeringsmaatregelen bij deze richtlijn, dienen evenredige drempels inzake de waarde 

en de omvang van de openbare aanbestedingen te worden bepaald, rekening houden met 

de administratieve last en de afdwingbaarheid van de aanbestedingsregels voor de 

lidstaten. 

(18) De door de lidstaten geboden stimulansen voor efficiënte producten kunnen de vorm 

aannemen van staatssteun. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het resultaat van 

enigerlei toekomstige, uit hoofde van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag, ingeleide 

procedure inzake staatssteun. Voor staatssteun voor milieubescherming, met name 

energiebesparingen, die een gemeenschappelijk Europees belang dient, gelden 

evenwel vrijstellingen uit hoofde van diverse communautaire instrumenten, mits 

wordt voldaan aan de daarin vastgestelde voorwaarden als bepaald in de 

communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming1. 

(19) De bevordering van energie-efficiënte producten via etikettering, openbare 

aanbestedingen en stimulansen mag geen afbreuk doen aan ║ algemene milieuprestaties 

van zulke producten. 

(20) De bepalingen van deze richtlijn betreffende de inhoud van reclame moeten louter als 

uitzonderlijke maatregel beschouwd worden. Deze bepalingen mogen daarom op geen 

enkele andere manier uit hoofde van welke andere communautaire wetgeving dan 

ook een inperking van de reclame inhouden. 

(21) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld 

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van 

de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden2. 

(22) In het bijzonder moet de Commissie ║ de bevoegdheid worden gegeven 

uitvoeringsmaatregelen te nemen met betrekking tot etikettering en standaard-

productinformatie over het verbruik van energie en van andere essentiële hulpbronnen 

door energiegerelateerde producten tijdens het gebruik. Om tot een systeem te komen 

dat voorspelbaar is voor de sector en voldoende begrijpelijk voor de consument, zou 

de Commissie verantwoordelijk moeten zijn voor de vaststelling van een vaste 

geldigheidsduur van energie-etiketteringsclassificatie(s) en voor het herhaaldelijk en 

regelmatig bijwerken van de efficiency-classificatiedrempels. Daar het maatregelen 

van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze 

richtlijn, door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij 
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volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vastgestelde regelgevingsprocedure 

met toetsing worden vastgesteld. De Commissie dient om de twee jaar een verslag in te 

dienen bij het Europees Parlement dat voor de EU als geheel en elke lidstaat 

afzonderlijk gedetailleerde informatie bevat over de aanneming van 

uitvoeringsmaatregelen, alsmede over standaard-productinformatie. 

(23) De verplichting tot omzetting van deze richtlijn in nationaal recht dient te worden 

beperkt tot die bepalingen die ten opzichte van de vorige richtlijn materieel zijn 

gewijzigd. De verplichting tot omzetting van de ongewijzigde bepalingen vloeit voort 

uit de vorige richtlijn. 

(24) Bij de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen van deze richtlijn moeten de 

lidstaten trachten te voorkomen dat er nodeloos bureaucratische en omslachtige 

verplichtingen aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) worden opgelegd en dat er 

voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften en de 

grenzen aan de financiële en administratieve draagkracht van het MKB. 

(25) Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, 

deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de 

aldaar genoemde richtlijn onverlet te laten, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn biedt een kader voor de harmonisatie van nationale voorschriften met 

betrekking tot eindgebruikersinformatie, met name door middel van etikettering en 

verstrekking van productinformatie over het energieverbruik en het verbruik van andere 

essentiële hulpbronnen tijdens het gebruik, alsmede aanvullende informatie op dat 

gebied voor energiegerelateerde producten, zodat de eindgebruiker kan kiezen voor 

efficiëntere producten. 

2. Deze richtlijn is van toepassing op energiegerelateerde producten, inclusief 

bouwproducten, met een significant direct of indirect effect op het energieverbruik en, 

waar van toepassing, op het verbruik van andere essentiële hulpbronnen tijdens het 

gebruik. 

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op: 

a) tweedehandsproducten; 

b) middelen voor personen- of goederenvervoer; 

c) het plaatje waarop het vermogen is vermeld of het equivalent daarvan, dat met het 

oog op de veiligheid op de producten wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 



– "energiegerelateerd product" ("product"): elk in de Gemeenschap 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; 

 "bouwproduct": een energiegerelateerd product dat gebruikt wordt voor de bouw of 

renovatie van gebouwen; 

– "fiche": een standaardtabel met informatie betreffende een product; 

– "andere belangrijke hulpbronnen": water, grondstoffen en alles wat een product bij 

normaal gebruik voorts verbruikt; 

– "aanvullende informatie": andere informatie over de prestaties en kenmerken van een 

product, die verband houdt met het energieverbruik van het product per tijdseenheid of 

het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen, of die nuttig is om zulks op basis van 

meetbare gegevens te evalueren, inclusief deze met betrekking tot zijn fabricage of 

enig ander significant milieuaspect ervan; 

– "significante milieuaspecten": aspecten die in een uitvoeringsmaatregel in het kader van 

Richtlijn 2005/32/EG betreffende een energiegerelateerd product zijn aangemerkt als 

significant voor dat product; 

 "direct effect": het effect van producten die werkelijk energie verbruiken; 

 "indirect effect": het effect van producten die geen energie verbruiken, maar 

bijdragen tot energieverbruik, waarbij de evaluatie van de prestatie van deze 

producten gebaseerd wordt op objectieve en onafhankelijke parameters die geen 

klimaatverandering inhouden; 

– "handelaar": een detailhandelaar of andere persoon die producten aan eindgebruikers 

verkoopt, verhuurt, in huurkoop aanbiedt of voor hen uitstalt; 

– "leverancier": de fabrikant, invoerder of zijn officiële vertegenwoordiger in de 

Gemeenschap, of de persoon die het product in de Gemeenschap in de handel brengt; 

 "eindgebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die het product voor 

beroepsmatige of persoonlijke doeleinden gebruikt. Deze persoon is de uiteindelijke 

consument van een product, en met name de persoon voor wie het product is 

ontworpen, en kan verschillen van de persoon die het product koopt. Deze definitie 

omvat particuliere consumenten en groepen van consumenten. Voor de toepassing 

van deze richtlijn wordt een overheidslichaam dat energiegerelateerde producten 

koopt eveneens als "eindgebruiker" beschouwd. 

Artikel 3 

Verantwoordelijkheden van de lidstaten 

1. Elke lidstaat neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen: 



a) dat alle op hun grondgebied gevestigde leveranciers en handelaren aan hun 

verplichtingen als bedoeld in de artikelen 5 en 6, alsmede artikel 10, leden 3 en 4, 

van deze richtlijn voldoen; 

b) dat, met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, indien dit tot misleiding of verwarring bij de eindgebruikers over 

het energieverbruik tijdens het gebruik kan leiden, het aanbrengen van andere 

etiketten, merktekens, symbolen of opschriften of, waar van toepassing, andere 

essentiële hulpbronnen, die niet voldoen aan de eisen van deze richtlijn en van de 

desbetreffende uitvoeringsmaatregelen, verboden wordt; 

c) dat de invoering van het systeem van etiketten en fiches met betrekking tot het 

energieverbruik of -behoud gepaard gaat met educatieve voorlichtingscampagnes 

en promotiecampagnes om energie-efficiëntie en een meer verantwoord 

energiegebruik door eindgebruikers te stimuleren; 

d) er moeten passende maatregelen worden genomen om te stimuleren dat de 

Commissie en de voor de uitvoering van deze richtlijn bevoegde nationale en 

instanties onderling samenwerken en elkaar de informatie verstrekken die 

bijdraagt tot de goede toepassing van deze richtlijn. 

De administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie geschieden met 

maximale gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen en kunnen door 

relevante communautaire programma's worden ondersteund. Die samenwerking zal de 

veiligheid en betrouwbaarheid van de verwerking garanderen, alsmede, waar nodig, de 

bescherming van gevoelige informatie die tijdens de procedure werd verstrekt. De 

Commissie neemt passende maatregelen om ║ samenwerking tussen de lidstaten aan te 

moedigen en te ondersteunen. 

2. Wanneer een lidstaat vaststelt dat een product niet voldoet aan de in deze richtlijn en de 

uitvoeringsmaatregelen bepaalde vereisten inzake etikettering en fiches, dient de 

leverancier ervoor te zorgen dat het product aan die vereisten en aan ▌ door die lidstaat 

bepaalde, doeltreffende en proportionele voorwaarden voldoet. Ten aanzien van reeds 

aangeschafte producten hebben de consumenten de reeds door de communautaire en 

de nationale wetgeving inzake consumentenbescherming vastgestelde rechten, 

inclusief schadevergoeding of vervanging van het product. 

Als er voldoende bewijs is dat een product niet aan de vereisten voldoet, neemt de 

lidstaat in kwestie binnen een bepaald tijdsbestek de nodige preventieve maatregelen, 

teneinde de naleving van de in deze richtlijn bepaalde vereisten te garanderen, 

rekening houdend met mogelijke door de niet-naleving veroorzaakte schade. 

In geval van persistente niet-naleving ▌, beperkt of verbiedt de lidstaat het in de handel 

brengen en/of in gebruik nemen van het product in kwestie of zorgt hij ervoor dat het 

product uit de handel wordt genomen. Indien het in de handel brengen van het product 

wordt beperkt of het product uit de handel wordt genomen of niet in de handel mag 

worden gebracht, worden de Commissie en de andere lidstaten daarvan onmiddellijk in 

kennis gesteld. 

3. Om de twee jaar brengen de lidstaten bij de Commissie verslag uit van hun 

handhavingsactiviteiten en de mate van naleving binnen hun grondgebied. 

De Commissie kan de details van de gemeenschappelijke inhoud van die verslagen 



vastleggen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen 

te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. 

Artikel 4 

Informatievereisten 

De lidstaten zorgen ervoor dat: 

1) de informatie over het verbruik van elektrische energie, van andere vormen van energie 

en van andere belangrijke hulpbronnen tijdens het gebruik, alsmede de aanvullende 

informatie, overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen bij deze richtlijn, onder de 

aandacht van de eindgebruikers worden gebracht door middel van een fiche en een 

etiket dat betrekking heeft op producten die aan eindgebruikers direct of indirect via 

enige vorm van verkoop op afstand, inclusief via het internet, te koop, te huur of in 

huurkoop worden aangeboden, dan wel voor hen worden uitgestald; 

2) de in punt 1 bedoelde informatie dient te worden verstrekt met betrekking tot 

ingebouwde of geïnstalleerde producten, indien de desbetreffende uitvoeringsmaatregel 

dat zo bepaalt; 

3) reclame voor een specifiek model van energiegerelateerde producten dat onder een 

uitvoeringsmaatregel uit hoofde van deze richtlijn valt en waarin technische 

specificaties worden vermeld, dient eindgebruikers de nodige informatie te 

verschaffen over energieverbruik of energiebesparingen, of een verwijzing te bevatten 

naar de energieklasse van het product; 

4) al het technisch reclamemateriaal betreffende energiegerelateerde producten waarin 

de specifieke technische parameters van een product beschreven worden, te weten 

technische handleidingen en brochures van de fabrikant, in gedrukte vorm of online, 

dient de eindgebruikers de nodige informatie over het energieverbruik te verschaffen 

of een verwijzing naar het energie-etiket van het product te bevatten. 

Artikel 5 

Verantwoordelijkheden van de leveranciers 

De lidstaten zorgen ervoor dat: 

1) leveranciers die in een uitvoeringsmaatregel behandelde producten in de handel brengen 

of in dienst stellen, overeenkomstig deze richtlijn en enige uitvoeringsmaatregel een 

etiket en een fiche verstrekken; 

2) de leveranciers technische documentatie samenstellen, die toereikend moet zijn om te 

controleren of de informatie op het etiket en het fiche juist is. Die technische 

documentatie moet het volgende omvatten: 

a) een algemene beschrijving van het product, 

b) indien relevant, de resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, 

c) testrapporten, indien beschikbaar, met inbegrip van die welke door de 



desbetreffende aangemelde instanties  zoals gedefinieerd in andere 

communautaire wetgeving  zijn opgesteld, 

d) de referenties voor de identificatie van soortgelijke modellen, indien waarden 

worden gebruikt voor die modellen. 

Daartoe mogen de leveranciers gebruik maken van reeds overeenkomstig op grond van 

de desbetreffende communautaire wetgeving voorgeschreven vereisten samengestelde 

documentatie; 

3) de leveranciers de technische documentatie beschikbaar houden voor 

inspectiedoeleinden gedurende een periode van vijf jaar nadat het laatste product in 

kwestie is vervaardigd. 

De leveranciers stellen op verzoek een elektronische versie van de technische 

documentatie ter beschikking van de autoriteiten voor markttoezicht in de lidstaten en 

van de Commissie; 

4) de leveranciers gratis de nodige etiketten verstrekken aan de handelaars met het oog op 

de etikettering en de productinformatie. Zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van 

de leveranciers wat hun systeem voor de levering van etiketten betreft, zorgen zij ervoor 

dat de door de handelaars aangevraagde etiketten ten spoedigste worden geleverd; 

5) de leveranciers, naast de etiketten, ▌een fiche met productinformatie verstrekken; 

6) de leveranciers alle brochures over het product van een fiche voorzien. Indien door de 

leverancier geen brochures over het product worden verstrekt, voegt hij fiches bij 

andere schriftelijke informatie die met het product wordt verstrekt; 

7) de leveranciers verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de door hen verstrekte 

etiketten en fiches; 

8) de leveranciers geacht worden hun toestemming te hebben gegeven voor de 

bekendmaking van de informatie op het etiket of het fiche. 

Artikel 6 

Verantwoordelijkheden van de handelaars 

De lidstaten zorgen ervoor dat: 

1) de leveranciers de etiketten naar behoren aanbrengen, goed zichtbaar en gemakkelijk 

leesbaar, en het fiche beschikbaar stellen in de productbrochure of in andere 

schriftelijke informatie die met het product wordt verstrekt wanneer het wordt verkocht 

aan eindgebruikers; 

2) wanneer een onder een uitvoeringsmaatregel vallend product wordt uitgestald, de 

handelaren op het moment van verstrijken van de geldigheidsperiode van het oude 

etiket de laatste versie van het passend etiket bevestigen in de daarvoor in aanmerking 

komende taal op de in de desbetreffende uitvoeringsmaatregel gespecificeerde, duidelijk 

zichtbare plaats. 



Artikel 7 

Verkoop op afstand 

Wanneer de producten te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden door 

postorderbedrijven, aan de hand van catalogi, via het internet, via telemarketing of op een 

andere wijze die inhoudt dat de potentiële eindgebruiker het product waarschijnlijk niet 

uitgestald ziet, wordt in de uitvoeringsmaatregelen bepaald dat potentiële eindgebruikers de 

informatie krijgen die op de laatste versie van het etiket voor dit product en op het fiche 

wordt vermeld, alvorens zij het product kopen. In geval van verkoop op afstand bepalen de 

uitvoeringsmaatregelen de wijze waarop het etiket en het fiche dienen te worden 

aangebracht. 

Artikel 8 

Vrij verkeer 

1. De lidstaten mogen het binnen hun grondgebied in de handel brengen of in dienst stellen 

van producten die onder deze richtlijn en de geschikte uitvoeringsmaatregelen vallen 

en er volledig aan voldoen, niet verbieden, beperken of verhinderen. 

2. Op voorwaarde dat de lidstaten de markt regelmatig controleren en tenzij het 

tegendeel wordt bewezen, gaan zij ervan uit dat met het etiket of het fiche in kwestie is 

voldaan aan de bepalingen van deze richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen. De lidstaten 

eisen van leveranciers dat deze bewijzen als bedoeld in artikel 5 overleggen van de 

juistheid van de op hun etiketten of fiches verstrekte informatie, indien er gegronde 

vermoedens bestaan dat deze informatie niet juist is. 

Artikel 9 

Openbare aanbestedingen en stimulansen 

1. Aanbestedende diensten die openbare contracten voor werken, leveringen ║ of diensten 

sluiten als bedoeld in Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad1, 

die niet zijn uitgesloten uit hoofde van de artikelen 12 tot 18 van die richtlijn, kopen 

geen producten aan die niet voldoen aan de in de desbetreffende uitvoeringsmaatregel 

bepaalde minimale prestatieniveaus, en, teneinde de hoogste efficiëntieklasse na te 

streven, die niet voldoen aan de in lid 2 bepaalde criteria. 

2. Voor het bepalen van de minimale prestatieniveaus voor openbare aanbestedingen in 

uitvoeringsmaatregelen gelden de volgende criteria: 

a) kostenefficiëntie met betrekking tot openbare financiën; 

b) de relevantie van de producten voor openbare aanbestedingen; 

c) het potentieel voor energiebesparingen; 

d) het bevorderen van innovatie, conform de strategie van Lissabon; 

e) de waarschijnlijkheid van het bevorderen van de omvorming van de markt naar 

                                                 
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. 



beter presterende producten; 

f) de noodzaak om voldoende mededinging te waarborgen. 

3. Lid 1 is van toepassing op contracten waarvan de waarde exclusief btw gelijk aan of 

groter dan 15 000 EUR wordt geschat. In de uitvoeringsmaatregelen mag de drempel 

hoger dan 15 000 EUR exclusief btw worden gesteld, rekening houdend met de normale 

verkoopprijzen en -omvang. 

4. De lidstaten verstrekken geen stimulansen voor producten die niet voldoen aan de in de 

desbetreffende uitvoeringsmaatregel bepaalde minimale prestatieniveaus. 

5. Wanneer de lidstaten producten aankopen of er stimulansen voor verstrekken, drukken 

zij de prestatieniveaus uit in klassen, als bepaald in de desbetreffende 

uitvoeringsmaatregel. 

Tot die stimulansen kunnen onder andere de volgende maatregelen behoren: 

belastingvoordelen voor de eindgebruikers die uiterst energie-efficiënte producten 

gebruiken en voor bedrijven die dergelijke producten bevorderen en vervaardigen, en 

verlaging van de BTW op materialen en onderdelen die de energie-efficiëntie 

verbeteren. Deze door de lidstaten verstrekte stimulansen moeten effectief en 

doeltreffend zijn. 

Artikel 10 

Herziening van de energie-etiketteringsclassificatie(s) 

1. De Commissie is verantwoordelijk voor de regelmatige herziening van de energie-

etiketteringsclassificatie(s), overeenkomstig de in de uitvoeringsmaatregelen uit 

hoofde van artikel 12 vastgestelde geldigheidsduur van de classificatie(s). 

2. De Commissie baseert zich bij de herziening van de efficiency-classificatiedrempels 

op de meest recent beschikbare gegevens, rekening houdend met de snelheid van de 

technologische ontwikkeling van het product in kwestie, en raadpleegt ruim vóór de 

herziening de belanghebbenden overeenkomstig artikel 12, lid 3. 

3. Leveranciers zijn verplicht uiterlijk op de datum van verstrijking van de 

geldigheidsperiode van het oude etiket aan de detailhandel voor ieder product de 

laatste versie van het etiket ter beschikking te stellen. 

4. De detailhandelaren zijn verplicht op dezelfde dag als de dag waarop de geldigheid 

van het oude etiket verstrijkt overeenkomstig artikel 6, lid 2, voor elk product het oude 

etiket te vervangen door het energie-etiket met de herziene classificaties. 

Artikel 11 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 

van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat 

besluit. 



Artikel 12 

Uitvoeringsmaatregelen 

1. Details betreffende het etiket en het fiche worden verstrekt in uitvoeringsmaatregelen. 

Deze uitvoeringsmaatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te 

wijzigen door haar aan te vullen, worden voor ieder soort product overeenkomstig dit 

artikel vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 

toetsing. 

Wanneer een product voldoet aan de criteria zoals opgesomd in lid 2, dient daarop een 

uitvoeringsmaatregel overeenkomstig lid 4 van toepassing te zijn. 

Dankzij bepalingen in uitvoeringsmaatregelen betreffende de op het etiket en het fiche 

verstrekte informatie over het verbruik van energie en van andere essentiële 

hulpbronnen tijdens het gebruik, kunnen de eindgebruikers hun aankoopbeslissingen 

met meer kennis van zaken nemen en kunnen de autoriteiten voor markttoezicht nagaan 

of de producten overeenstemmen met de verstrekte informatie. 

Wanneer in een uitvoeringsmaatregel bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot 

de energie-efficiëntie en het verbruik van essentiële hulpbronnen van een product, wordt 

in het ontwerp en de inhoud van het etiket de energie-efficiëntie van het product 

benadrukt. 

De nu geldende uitvoeringsmaatregelen, die zijn aangenomen vóór de 

inwerkingtreding van deze richtlijn worden uiterlijk ... in overeenstemming gebracht 

met de bepalingen van deze richtlijn, met name voor wat betreft de opmaak, het 

ontwerp, de klassen of andere kenmerken van het energie-etiket. 

2. De in lid 1 genoemde criteria zijn de volgende: 

a) volgens de meest recente cijfers en rekening houdend met de hoeveelheden die in 

de Gemeenschap in de handel worden gebracht, hebben de producten een 

significant potentieel voor besparingen van energie en, waar van toepassing, 

andere essentiële hulpbronnen; 

b) een sterk verschil in relevante prestatieniveaus van zulke producten in 

vergelijking met op de markt beschikbare producten met een soortgelijke werking 

║; 

c) de Commissie houdt rekening met de relevante Gemeenschapswetgeving en 

vormen van zelfregulering, zoals vrijwillige overeenkomsten, indien aan de hand 

daarvan de beleidsdoelstellingen sneller of goedkoper kunnen worden 

gerealiseerd dan met verplichte vereisten; 

3. Wanneer de Commissie een ontwerp voor een uitvoeringsmaatregel opstelt: 

a) houdt zij rekening met de in bijlage I, deel 1, van Richtlijn 2005/32/EG bepaalde 

parameters, die als significant zijn aangemerkt in de overeenkomstig Richtlijn 

2005/32/EG genomen uitvoeringsmaatregel en die relevant zijn voor de 

eindgebruiker tijdens het gebruik; 
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b) voert zij een analyse uit waarin de gevolgen van de maatregel voor milieu, 

eindgebruikers en fabrikanten, met inbegrip van kleine en middelgrote 

ondernemingen, beoordeeld worden uit het oogpunt van concurrentievermogen, 

ook op markten buiten de Gemeenschap, innovatie, markttoegang en kosten en 

baten; 

c) pleegt zij naar behoren overleg met de belanghebbenden, met inbegrip van de 

fabrikanten en hun toeleveranciers; 

d) bepaalt zij de uitvoeringsdatum c.q. uitvoeringsdata en een eventuele gefaseerde 

of overgangsmaatregel of -periode, met inachtneming van met name eventuele 

consequenties voor kleine en middelgrote ondernemingen of voor specifieke 

productgroepen die in hoofdzaak door kleine en middelgrote ondernemingen 

worden vervaardigd. 

4. De uitvoeringsmaatregelen bevatten met name: 

a) de exacte omschrijving van het betrokken soort product; 

b) de meetnormen en -methoden die moeten worden gebruikt bij het verkrijgen van 

de in artikel 1, lid 1, bedoelde informatie; 

c) de bijzonderheden van de uit hoofde van artikel 5 vereiste technische 

documentatie; 

d) de voor alle productgroepen zo uniform ║ mogelijke lay-out en inhoud van het in 

artikel 4 bedoelde etiket, dat in alle gevallen duidelijk zichtbaar en leesbaar moet 

zijn en tevens gebaseerd moet zijn op de voornaamste elementen van het huidige 

etiket (gesloten schaalaanduiding met de letters A tot en met G), die eenvoudig 

en herkenbaar zijn; het etiket geeft tevens een geldigheidsduur aan; 

e) de plaats waar het etiket op het uitgestalde product moet worden aangebracht en 

de informatie over en manier waarop het etiket en/of de informatie moeten 

worden verstrekt wanneer het apparaat op een van de onder artikel 7 vallende 

wijzen te koop wordt aangeboden. Zo nodig kan in de uitvoeringsmaatregelen 

worden bepaald dat het etiket op het product moet worden aangebracht of op de 

verpakking moet worden afgedrukt, of kunnen de details worden bepaald van de 

etiketteringsvereisten voor afdrukken in catalogi, voor verkoop op afstand en 

verkoop via het internet; 

f) de inhoud en, zo nodig, het formaat en andere bijzonderheden betreffende het 

fiche of nadere informatie als aangegeven in artikel 4 en artikel 5, lid 3. De op het 

etiket gegeven informatie moet ook op het fiche staan; 

g) voor specifieke producten, de minimale prestatieniveaus en, waar aangewezen, 

een drempel die hoger ligt dan 15 000 EUR exclusief btw in het kader van 

artikel 9, leden 1 en 3; 

h) voor specifieke producten, de minimale prestatieniveaus in het kader van artikel 9, 

lid 4; 

i) de specifieke inhoud van het etiket voor reclamedoeleinden, inclusief, indien 

aangewezen, de energieklasse en de andere relevante prestatieniveaus van het 

product in kwestie, in een leesbare en zichtbare vorm; 



j) de vaste duur van de etiketteringsklasse(n), die een tijdsbestek van minimaal drie 

jaar en maximaal vijf jaar moet omvatten, rekening houdend met het tempo van 

de innovatie met betrekking tot het product, en de datum van de volgende 

herziening van die classificatie(s), op basis van de vaste duur; 

k) de mate van nauwkeurigheid van de informatie op het etiket en de fiches; 

l) de datum voor de evaluatie en de eventuele herziening van de 

uitvoeringsmaatregel, rekening houdend met de snelheid van de technologische 

vooruitgang. 

Artikel 13 

Prioriteitenlijst voor de uitvoeringsmaatregelen 

Uiterlijk ... legt de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten een lijst voor van 

prioritaire producten, inclusief bouwproducten, die worden voorgesteld voor etikettering op 

grond van hun energiebesparingspotentieel. 

Artikel 14 

Haalbaarheid van een uitbreiding van het toepassingsgebied 

De Commissie voert uiterlijk in 2010 een haalbaarheidsstudie uit over de vraag of het etiket 

via de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen de eindgebruikers ook informatie zal 

verschaffen over de effecten van het product op significante energiebronnen en andere 

essentiële hulpbronnen gedurende zijn hele levenscyclus. 

Artikel 15 

Sancties 

De lidstaten stellen de regels vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de 

krachtens deze richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen vastgestelde nationale bepalingen en 

treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De 

vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten 

nemen tevens de vereiste maatregelen voor de versterking van de rechtsbescherming tegen 

het onrechtmatige gebruik van etikettering. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de 

in artikel 16, lid 1, vermelde datum in kennis van deze bepalingen en stellen haar onverwijld 

in kennis van elke latere wijziging van die bepalingen. 

Artikel 16 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om uiterlijk op ... aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 

van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband 
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tussen die bepalingen en deze richtlijn. 

Zij passen die bepalingen toe met ingang van […]. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de 

officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt 

tevens vermeld dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijnen, gelden als verwijzingen 

naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die verwijzing en de formulering van die 

vermelding worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern 

recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 17 

Intrekking 

Richtlijn 92/75/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage I, deel A, genoemde Verordening (EG) 

nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad ║1, wordt met ingang van ...* 

ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de termijnen 

voor omzetting in nationaal recht en de toepassing van de in bijlage I, deel B, genoemde 

richtlijn. 

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige 

richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II. 

Artikel 18 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

De artikelen ...2 zijn van toepassing met ingang van ...*. 

Artikel 19 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te ║ 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

                                                 
1 PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1. 
* Eén dag na de in artikel 16, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn bepaalde datum. 
2 Ongewijzigd geachte artikelen bij de herschikking in de definitieve versie. 



 

BIJLAGE I 

Deel A 

Ingetrokken richtlijn en wijziging ervan 

(bedoeld in artikel 17) 

Richtlijn 92/75/EEG van de Raad 

(PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16) 

 

Verordening (EG) nr. 1882/2003 

(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1) 

uitsluitend bijlage III, punt 32 

Deel B 

Termijnen voor omzetting in nationaal recht 

(bedoeld in artikel 17) 

Richtlijn Omzettingstermijn 

92/75/EEG 

║ 

1 januari 1994 



BIJLAGE II 

Concordantietabel 

Richtlijn 92/75/EEG De onderhavige richtlijn 

Artikel 1, lid 1, inleidende tekst, eerste zin Artikel 1, lid 1 

Artikel 1, lid 1, inleidende tekst, tweede zin Artikel 1, lid 2 

Artikel 1, lid 1, eerste tot en met zevende 

streepje 
 

Artikel 1, lid 2  

 Artikel 1, lid 3, onder a) en b) 

Artikel 1, lid 3 Artikel 1, lid 3, onder c) 

 Artikel 2, eerste en derde streepje 

Artikel 1, lid 4, eerste en tweede streepje Artikel 2, zesde en tiende streepje 

 Artikel 2, eerste streepje 

Artikel 1, lid 4, derde streepje  
Artikel 1, lid 4, vierde streepje Artikel 2, vierde streepje 

Artikel 1, lid 4, vijfde streepje Artikel 2, vijfde streepje 

Artikel 1, lid 5  
Artikel 2, lid 1 Artikel 4, lid 1 

Artikel 2, lid 2  
Artikel 2, lid 3 Artikel 5, lid 2 

Artikel 2, lid 4 Artikel 5, leden 2 en 3 

Artikel 3, lid 1 Artikel 5, lid 1 

Artikel 3, lid 2 Artikel 5, leden 5 en 6 

Artikel 3, lid 3 Artikel 5, lid 7 

Artikel 3, lid 4 Artikel 5, lid 8 

Artikel 4, onder a) Artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 2 

Artikel 4, onder b)  
Artikel 5 Artikel 7 

Artikel 6  
Artikel 7, onder a) Artikel 3, lid 1, onder a) 

Artikel 7, onder b) Artikel 3, lid 1, onder b) 

Artikel 7, onder c) Artikel 3, lid 1, onder c) 

Artikel 8, lid 1 Artikel 8, lid 1 

Artikel 8, lid 2 Artikel 8, lid 2 

Artikel 9, onder a)  
Artikel 9, onder b)  
Artikel 10, lid 1 Artikel 11, lid 1 

Artikel 10, lid 2 Artikel 11, lid 2 

Artikel 10, lid 3  
Artikel 11  
Artikel 12, onder a) Artikel 12, lid 4, onder a) 

Artikel 12, onder b) Artikel 12, lid 4, onder b) 

Artikel 12, onder c) Artikel 12, lid 4, onder c) 

Artikel 12, onder d) Artikel 12, lid 4, onder d) 

Artikel 12, onder e) Artikel 12, lid 4, onder e) 

Artikel 12, onder f) Artikel 12, lid 4, onder f) 

Artikel 12, onder g)  
Artikel 13 Artikel 17 



Artikel 14 Artikel 16 

Artikel 15 Artikel 19 

 Artikel 3, lid 1, onder d) 

 Artikel 3, lid 2 

 Artikel 3, lid 3 

 Artikel 4, lid 2 

 Artikel 6, lid 1 

 Artikel 9 

 Artikel 12, leden 1 tot en met 3 

 Artikel 12, lid 4, letter g) tot en met letter l) 

 Artikel 15 

 Artikel 18 

 Bijlage I 

 Bijlage II 

_____________ 


