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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0251 

Energie-efficiëntie-etikettering ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 juni 2017 over het voorstel voor 

een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader 

voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU 

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2015)0341), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0189/2015), 

– 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 20 januari 

20161, 

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

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 5 april 2017 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 

de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0213/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast2; 

                                                 
1  PB C 82 van 3.3.2016, blz. 6. 
2  Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 6 juli 2016 (Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0304). 



2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd; 

3. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 

resolutie is gevoegd; 

4. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



P8_TC1-COD(2015)0149 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met 

het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en 

de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van 

Richtlijn 2010/30/EU 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/1369) 

 

  



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

over de artikelen 290 en 291 VWEU 

Herinnerend aan het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven, en 

met name punt 26, verklaren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dat de 

bepalingen van deze verordening geen afbreuk doen aan enig toekomstig standpunt van de 

instellingen betreffende de toepassing van de artikelen 290 en 291 VWEU in andere 

wetgevingsdossiers. 

Verklaring van de Commissie over financiële compensatie voor consumenten 

Gelet op de lopende inspanningen om de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de 

Unie voor producten te versterken, dient de Commissie gezien het financiële nadeel dat 

consumenten kunnen lijden als gevolg van verkeerde etikettering of mindere energie- en 

milieuprestaties dan aangegeven, te onderzoeken of kan worden voorzien in compensatie voor 

de consument in geval van overtreding van de etiketteringsregels inzake energieklasse.  

 


