
AD\762954NL.doc PE416.299v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2008/0151(COD)

22.1.2009

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Rapporteur voor advies: Mechtild Rothe



PE416.299v02-00 2/20 AD\762954NL.doc

NL

PA_Legam



AD\762954NL.doc 3/20 PE416.299v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Algemeen

In juli 2008 heeft de Commissie een Actieplan voor duurzame productie en consumptie 
gepresenteerd. Het pakket maatregelen en voorstellen behelst onder meer een herschikking 
van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten1 (richtlijn 
ecologisch ontwerp). Het algemene doel van de herschikking van richtlijn 2005/32/EG is het 
uitbreiden van het toepassingsgebied zodat ook voor energiegerelateerde producten eisen 
inzake ecologisch ontwerp kunnen worden vastgesteld. Dit houdt in dat de kaderrichtlijn ook 
gaat gelden voor producten die zelf geen energie verbruiken, maar die wel van invloed zijn op 
het energieverbruik, zoals ramen en waterverbruikende toestellen. Douchekoppen met een 
ecologisch ontwerp bijvoorbeeld kunnen tot waterbesparingen leiden en daarmee de totale 
vraag naar energie voor de productie van warm water verminderen. 

Doel

1) Toepassingsgebied van de richtlijn

Met het voorstel tot uitbreiding van de richtlijn ecologisch ontwerp tot energiegerelateerde 
producten wordt een groot, tot nu toe onbenut energiebesparingspotentieel aangeboord. Door 
toe te staan dat er voor een breder scala aan producten minimummilieunormen kunnen 
worden vastgesteld, leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de milieuprestatie van 
producten. Dit helpt bij het besparen van schaarse hulpbronnen en levert de burger ook 
financieel iets op.

Aangezien niet alle producten tegelijkertijd kunnen worden "aangepakt", is de stapsgewijze
benadering nu de enige juiste. Toch zullen de producten van de toekomst zowel bij de 
productie, als het gebruik energie-efficiënt én hulpbronnenefficiënt moeten zijn. Vandaar dat 
er een deadline moet worden vastgesteld voor de herziening van de richtlijn door de 
Commissie (en de opname van alle producten (artikel 21)), en er niet kan worden volstaan 
met een evaluatie in uiterlijk 2012 van de "wenselijkheid van de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot niet-energiegerelateerde producten". 

2) Het ontmoedigen van "meelifters" ("free riders")

De richtlijn ecologisch ontwerp en het voorstel betreffende uitbreiding tot energie-
gerelateerde producten voorzien in zelfregulering door de industrie, zoals vrijwillige en 
unilaterale toezeggingen. Het doel is de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken tegen 
lagere kosten, sneller en op een meer flexibele wijze. Omdat het evenwel om vrijwillige 
maatregelen gaat, is er geen zekerheid dat men zich houdt aan de gedane beloftes. Daarnaast 
ontberen vrijwillige toezeggingen vaak transparantie en ambitie.

                                               
1 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 producten en 
tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, PB L 191 van 22.7.2005, blz. 29-58.



PE416.299v02-00 4/20 AD\762954NL.doc

NL

Het Europese bedrijfsleven heeft aangegeven dat deze bepaling zogenaamde "free riders"
mogelijk maakt, d.w.z. kortzichtige actoren die, vóór ze de markt verlaten, nog snel niet-
conforme producten in de handel brengen. Dit resulteert in een oneerlijk concurentievoordeel 
en vormt een belemmering voor eerlijke concurrentievoorwaarden. Daarom moeten 
wetgevingsmaatregelen voorrang krijgen op vrijwillige afspraken.

3) Het vergroten van de transparantie

Transparantie en duidelijke informatie zijn van cruciaal belang voor een breed draagvlak en 
voortdurende productverbetering. We weten echter dat de consumenten, de industrie en de 
wetshandhavingsorganen tot nu verstoken zijn gebleven van heldere en gemakkelijk te 
begrijpen informatie op producten met een ecologisch ontwerp. Verder is het bestaande 
proces voor het maken van uitvoerings- en productstudies tijdrovend en duur, hetgeen ertoe 
leidt dat er nauwelijks enige animo is voor vergaderingen van betrokken partijen. Met name 
het MKB is ondervertegenwoordigd. Een databank voor producten met een ecologisch 
ontwerp (artikel 18 bis nieuw) zou voor het Europese bedrijfsleven en de consument van 
onschatbare toegevoegde waarde zijn, doordat hij voor een laagdrempelige 
informatieverschaffing zorgt en de betrokkenen snelle en flexibele participatiemogelijkheden 
biedt.

Daarnaast is het ook van uitermate groot belang dat de Commissie het Europees Parlement 
onverwijld in kennis stelt (artikel 3, lid 3) van de bevindingen van de nationale autoriteiten 
voor markttoezicht, met name in het geval van niet-naleving.

Achtergrond

De huidige financiële crisis versterkt de verantwoordelijkheid van de EU om zich aan de 
gedane energie- en milieutoezeggingen te houden. Het is een kans om Europa's prioriteiten 
opnieuw te definiëren en de Europese producten  in de internationale concurrentiestrijd een 
voortrekkersrol te laten vervullen.

De consument houdt onvoldoende rekening met de economische voordelen van energie-
efficiënte apparaten en toestellen. Zijn koopgedrag is echter een doorslaggevende factor om 
resultaten te kunnen boeken. Energie- en hulpbronnenefficiëntie moet een essentiële factor 
voor de keuze van de consument worden. Het hanteren van dynamische normen in combinatie 
met prestatiebeoordelingen en etiketteringsregelingen is een krachtig instrument om 
consumenten voor te lichten en de markt om te buigen naar economische en 
hulpbronnenefficiëntie.

Aangezien natuurlijke hulpbronnen eindig zijn, zullen milieuvriendelijke en energie-efficiënte 
producten niet alleen de afhankelijk van de EU van de import van energie reduceren en de 
klimaatverandering afremmen, maar ook in belangrijke mate bijdragen aan het 
concurrentievermogen en het succes van het Europese bedrijfsleven.

AMENDEMENTEN
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De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In de conclusies van het 
voorzitterschap van de Europese Raad 
van 8 en 9 maart 2007 wordt de noodzaak 
benadrukt om de energie-efficiëntie in de 
EU te verhogen teneinde te komen tot een 
besparing van 20% ten opzichte van de 
prognoses voor 2020, en wordt 
opgeroepen tot een volledige en snelle 
uitvoering van de vijf ambitieuze 
hoofdprioriteiten in de Mededeling van de 
Commissie van 19 oktober 2006 getiteld 
"Actieplan voor energie-efficiëntie: Het 
potentieel realiseren". Het Actieplan wijst 
op het enorme 
energiebesparingspotentieel van de sector 
producten.  In zijn resolutie van 31 
januari 2008 over het Actieplan dringt het 
Europees Parlement aan op het 
versterken van de bepalingen van richtlijn 
2005/32/EG.

Motivering

De benadering van ecologisch ontwerp moet worden gezien tegen de achtergrond van het 
Actieplan voor energie-efficiëntie, alsook van de algemene toezegging om het energieverbruik 
tegen 2020 met 20% terug te dringen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 

(6) Er moeten maatregelen worden 
genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de 
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tijdens de levenscyclus van een product 
ontstane verontreiniging en het merendeel 
van de milieukosten in die fase worden 
gegenereerd.

tijdens de hele levenscyclus van een 
product ontstane verontreiniging en het 
merendeel van de milieukosten in die fase 
worden gegenereerd.

Motivering

Het is belangrijk dat maatregelen worden genomen in de ontwerpfase van het 
energiegerelateerde product, aangezien de tijdens de hele levenscyclus van een product 
ontstane verontreiniging en het merendeel van de milieukosten in die fase worden 
gegenereerd.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met deze richtlijn wordt ernaar 
gestreefd om een hoog 
milieubeschermingsniveau te 
verwezenlijken door het potentiële 
milieueffect voor energiegerelateerde 
producten te verminderen, waarvan 
uiteindelijk de consumenten en andere 
eindgebruikers profijt zullen trekken. 
Duurzame ontwikkeling vereist ook dat 
naar behoren rekening wordt gehouden met 
het gezondheids- en het sociale en het 
economische effect van de voorgenomen 
maatregelen. De verbetering van het 
energierendement van producten draagt bij 
tot de zekerheid van de 
energievoorziening, die een voorwaarde is 
voor een gezonde economische activiteit en 
bijgevolg voor duurzame ontwikkeling.

(9) Met deze richtlijn wordt ernaar 
gestreefd om een hoog 
milieubeschermingsniveau te 
verwezenlijken door het potentiële 
negatieve milieueffect voor 
energiegerelateerde producten te 
verminderen, waarvan uiteindelijk de 
consumenten en andere eindgebruikers 
profijt zullen trekken. Duurzame 
ontwikkeling vereist ook dat naar behoren 
rekening wordt gehouden met het 
gezondheids- en het sociale en het 
economische effect van de voorgenomen 
maatregelen. De verbetering van het 
energierendement van producten draagt bij 
tot de zekerheid van de 
energievoorziening, die een voorwaarde is 
voor een gezonde economische activiteit en 
bijgevolg voor duurzame ontwikkeling.

Motivering

Het is belangrijk dat er met deze richtlijn naar wordt gestreefd een hoog 
milieubeschermingsniveau te verwezenlijken door het potentiële negatieve milieueffect voor 
energiegerelateerde producten te verminderen.

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Hoewel een brede visie op het 
milieuprestatieconcept wenselijk is, moet, 
in afwachting van de aanneming van het 
werkprogramma, beperking van 
broeikasgasemissies door verbetering van 
de energie-efficiëntie als een prioritaire 
milieudoelstelling worden aangemerkt.

(13) Hoewel een brede visie op het 
milieuprestatieconcept wenselijk is, moet, 
in afwachting van de aanneming van het 
werkprogramma, beperking van 
broeikasgasemissies door verbetering van 
de energie-efficiëntie als een prioritaire 
milieudoelstelling worden aangemerkt. Het 
verbeteren van de energie-efficiëntie is de 
snelste en goedkoopste manier om de 
broeikasgasemissies te verminderen.

Motivering

Het verbeteren van de energie-efficiëntie is de snelste en goedkoopste manier om de 
broeikasgasemissies te verminderen. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het kan noodzakelijk en 
gerechtvaardigd zijn om specifieke 
gekwantificeerde eisen inzake ecologisch 
ontwerp vast te stellen voor sommige 
producten of milieuaspecten daarvan, 
teneinde ervoor te zorgen dat hun 
milieueffect tot een minimum wordt 
beperkt. Gelet op de dringende noodzaak 
om bij te dragen tot het nakomen van de in 
het kader van het Protocol van Kyoto bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
aangegane verbintenissen en onverminderd 
de in deze richtlijn voorgestane 
geïntegreerde aanpak, dient tot op zekere 
hoogte voorrang te worden gegeven aan 
maatregelen die tegen geringe kosten in 
hoge mate kunnen bijdragen tot de reductie 
van broeikasgasemissies. Dergelijke 

(14) Het kan noodzakelijk en 
gerechtvaardigd zijn om specifieke 
gekwantificeerde eisen inzake ecologisch 
ontwerp vast te stellen voor sommige 
producten of milieuaspecten daarvan, 
teneinde ervoor te zorgen dat hun 
milieueffect tot een minimum wordt 
beperkt. Gelet op de dringende noodzaak 
om bij te dragen tot het nakomen van de in 
het kader van het Protocol van Kyoto bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
aangegane verbintenissen, alsook op de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
totale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2020 te reduceren tot ten minste 20% 
onder het niveau van 1990, en met 30% in 
geval van een internationale 
overeenkomst, en onverminderd de in deze 
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maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzame gebruik van hulpbronnen en een 
belangrijke bijdrage leveren tot het 
tienjarenkader van programma's inzake 
duurzame productie en consumptie, dat op 
de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
in september 2002 in Johannesburg is 
overeengekomen.

richtlijn voorgestane geïntegreerde aanpak, 
dient tot op zekere hoogte voorrang te 
worden gegeven aan maatregelen die tegen 
geringe kosten in hoge mate kunnen 
bijdragen tot de reductie van 
broeikasgasemissies. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzame gebruik van hulpbronnen en een 
belangrijke bijdrage leveren tot het 
tienjarenkader van programma's inzake 
duurzame productie en consumptie, dat op 
de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
in september 2002 in Johannesburg is 
overeengekomen.

Motivering

Deze overweging dient te worden geactualiseerd om rekening te houden met het besluit van 
de staatshoofden en regeringsleiders van maart 2007 betreffende de door de Gemeenschap te 
realiseren vermindering van broeikasgasemissies.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Deze richtlijn is tevens bedoeld om te 
bevorderen dat het ecologische ontwerp 
ingang vindt in kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) en bij zeer kleine 
bedrijven. Die acceptatie kan worden 
bevorderd indien informatie over de 
duurzaamheid van hun producten op ruime 
schaal beschikbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is.

(21) Deze richtlijn is tevens bedoeld om te 
bevorderen dat het ecologische ontwerp 
ingang vindt in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) en bij zeer kleine 
bedrijven. Die acceptatie kan worden 
bevorderd indien informatie over de 
duurzaamheid van hun producten op ruime 
schaal beschikbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is, en door te voorzien in 
toegang tot specifieke financiële 
instrumenten voor kmo's die actief zijn op 
het vlak van de verbetering van de 
energie-efficiëntie.

Motivering

Er kan voor worden gezorgd dat het ecologisch ontwerp makkelijker ingang vindt in kleine en 
middelgrote ondernemingen en bij zeer kleine bedrijven door te waarborgen dat informatie 
over de duurzaamheid van hun producten op ruime schaal beschikbaar en gemakkelijk 
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toegankelijk is, en door te voorzien in toegang tot specifieke financiële instrumenten voor 
kmo's die actief zijn op het vlak van de verbetering van de energie-efficiëntie.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Bij de toepassing van deze 
richtlijn dienen de lidstaten daadwerkelijk 
rekening te houden met alle regels die zijn
vastgelegd in de "Small Business Act", 
die de lasten voor kmo's op het vlak van 
zowel het delen van informatie als het 
toepassen van de vastgelegde normen
beogen te verlichten.

Motivering

Het is zeer belangrijk rekening te houden met de administratieve belasting van kmo's. Er moet 
worden getracht deze lasten zoveel mogelijk te verlichten.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen en het werkplan 
opstelt, dient zij overleg te plegen met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en met 
de verschillende belanghebbende partijen 
van de productgroep, zoals het 
bedrijfsleven, met inbegrip van KMO's en 
de ambachtelijke industrie, vakbonden, 
handelaars, kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties.

(23) Wanneer de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen en het werkplan 
opstelt, dient zij overleg te plegen met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en met 
de verschillende belanghebbende partijen 
van het product of de productgroep, zoals 
het bedrijfsleven, met inbegrip van kmo's
en de ambachtelijke industrie, vakbonden, 
handelaars, kleinhandelaars, importeurs, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties.

Motivering

Dit zorgt voor een link tussen de term "product" (zoals gedefinieerd in de richtlijn) en de 
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groepering van dergelijke producten met het oog op uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bij de vastlegging van normen 
krachtens deze richtlijn, dienen de 
lidstaten daadwerkelijk rekening te 
houden met het feit dat kmo's van tijd tot 
tijd bepaalde moeilijkheden hebben met 
de toepassing van nieuwe normen.

Motivering
Het is zeer belangrijk rekening te houden met de administratieve belasting van kmo's. Er moet 
worden getracht deze lasten zoveel mogelijk te verlichten.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er moet rekening worden gehouden 
met de voor gebruik in richtlijnen inzake 
technische harmonisatie bedoelde modules 
en voorschriften die zijn vastgesteld bij 
Besluit 93/465/EEG van de Raad van 
22 juli 1993 betreffende de modules voor 
de verschillende fasen van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures  en 
de voorschriften inzake het aanbrengen 
en het gebruik van de CE-markering van 
conformiteit1.
1PB L 220 van 30.8.1993, blz. 23.

(25) Er moet rekening worden gehouden 
met de voor gebruik in richtlijnen inzake 
technische harmonisatie bedoelde modules 
en voorschriften die zijn vastgesteld bij 
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten1.
1PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De toezichtautoriteiten moeten 
informatie uitwisselen over de binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
voorgenomen maatregelen teneinde het 
markttoezicht te verbeteren. Bij deze 
samenwerking moet zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van elektronische 
communicatiemiddelen en de hierop 
betrekking hebbende communautaire 
programma's. De uitwisseling van 
informatie over de tijdens de levenscyclus 
geleverde milieuprestaties en over de 
resultaten van de toegepaste 
ontwerpoplossingen moet worden 
vergemakkelijkt. De verzameling en de 
verspreiding van de kennis die de 
fabrikanten op het gebied van ecologisch 
ontwerp opdoen, vormen één van de 
essentiële voordelen van de richtlijn.

(26) De toezichtautoriteiten moeten 
informatie uitwisselen over de binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
voorgenomen maatregelen teneinde het 
markttoezicht te verbeteren, met 
inachtneming van Verordening (EG) nr. 
765/2008 het Europees Parlement en de 
Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van 
de eisen inzake accreditatie en 
markttoezicht betreffende het verhandelen 
van producten1. Bij deze samenwerking 
moet zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van elektronische 
communicatiemiddelen en de hierop 
betrekking hebbende communautaire 
programma's. De uitwisseling van 
informatie over de tijdens de levenscyclus 
geleverde algemene milieuprestaties en 
over de resultaten van de toegepaste 
ontwerpoplossingen moet worden 
vergemakkelijkt. De verzameling en de 
verspreiding van de kennis die de 
fabrikanten op het gebied van ecologisch 
ontwerp opdoen, vormen één van de 
essentiële voordelen van de richtlijn.
1 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Motivering

De instrumenten waar deze richtlijn een aanvulling op vormt, moeten worden genoemd, 
teneinde het werk dat momenteel in het kader van andere complementaire communautaire 
instrumenten wordt verricht niet te belemmeren.

Amendement 12
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De lidstaten en de Commissie 
moeten specifieke programma's en 
instrumenten bevorderen en ontwikkelen 
voor de financiering van onderzoek naar 
ecologisch ontwerp van 
energiegerelateerde producten.

Motivering

De lidstaten en de Commissie moeten specifieke programma's en instrumenten bevorderen en 
ontwikkelen voor de financiering van onderzoek naar ecologisch ontwerp van 
energiegerelateerde producten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn schept een kader voor de 
vaststelling van communautaire 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
voor energiegerelateerde producten, 
teneinde het vrije verkeer van die 
producten in de interne markt te 
garanderen.

1. Deze richtlijn schept een kader voor de 
vaststelling van communautaire 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
voor energiegerelateerde  producten, 
teneinde de milieuprestatie van die 
producten te verbeteren en het vrije 
verkeer van die producten in de interne 
markt te garanderen.

Motivering

Het doel van de herschikking van richtlijn 2005/32/EG is het uitbreiden van het 
toepassingsgebied zodat ook voor alle energiegerelateerde producten eisen inzake ecologisch 
ontwerp kunnen worden vastgesteld. Het algemene doel van deze herschikking is evenwel niet 
alleen het waarborgen van het vrije verkeer van deze producten, maar ook het verbeteren van 
hun milieuprestatie.

Amendement 14
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 
technische documentatiedossier van het 
product;

21. "milieuprestaties" van een product: de 
resultaten van het beheer van de 
milieuaspecten van het product door de 
fabrikant, zoals weergegeven in het 
technische documentatiedossier van het 
product, en het totale effect van het 
product op het milieu gedurende de hele 
levenscyclus ervan;

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten en de Commissie 
moeten de ontwikkeling van specifieke 
programma's en instrumenten bevorderen 
voor de financiering van kmo's die actief 
zijn op het vlak van de verbetering van de 
energie-efficiëntie.

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten en de Commissie de ontwikkeling van specifieke 
programma's en instrumenten bevorderen voor de financiering van kmo's die actief zijn op het 
vlak van de verbetering van de energie-efficiëntie.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter c– inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het product biedt een significant
potentieel voor verbetering met betrekking 
tot het milieueffect zonder dat dit 
buitensporige kosten met zich brengt, 
waarbij met name rekening met het 

(c) het product biedt een technisch 
haalbaar en economisch gerechtvaardigd
potentieel voor verbetering met betrekking 
tot het milieueffect gebaseerd op een 
analyse van de kosten gedurende de hele 
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volgende wordt gehouden: levenscyclus, waarbij met name rekening 
met het volgende wordt gehouden:

Motivering

"Significant" potentieel is een nogal vage definitie en resulteert in een beperking van het 
toepassingsgebied van de richtlijn. Zoals aangegeven in bijlage II moet gewerkt worden met 
de analyse van de kosten gedurende de hele levenscyclus, met inachtneming van andere 
milieuaspecten.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product en alle significante 
milieuaspecten, waaronder de energie-
efficiency. De grondigheid van de analyse 
van de milieuaspecten en van de 
haalbaarheid van hun verbetering moet 
proportioneel aan hun belang zijn. De 
vaststelling van voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp ten aanzien van de 
significante milieuaspecten van een 
product  mag niet onnodig vertraagd 
worden door onzekerheid omtrent de 
andere aspecten;

(a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product wat alle significante 
milieu-aspecten ervan betreft, waaronder 
de energie-efficiëntie, vanaf de productie 
tot het gebruik en de verwijdering, op 
basis van wetenschappelijke gegevens. De 
grondigheid van de analyse van de 
milieuaspecten en van de haalbaarheid van 
hun verbetering moet proportioneel aan 
hun belang zijn. De vaststelling van 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
ten aanzien van de significante 
milieuaspecten van een product  mag niet 
onnodig vertraagd worden door 
onzekerheid omtrent de andere aspecten;

Motivering

Wetenschappelijke gegevens moeten de praktische basis vormen voor het nemen van 
beslissingen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 6 juli 
2007, aan de hand van de criteria van 

1. De Commissie stelt, uiterlijk op 31 
oktober 2011 en vervolgens om de drie 
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artikel 15 en na raadpleging van het in 
artikel 18 genoemde overlegforum, een 
werkplan op, dat voor het publiek 
beschikbaar wordt gesteld.

jaar, aan de hand van de criteria van artikel 
15 en na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, een werkplan op, 
dat voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld.

Het werkplan bevat een indicatieve lijst 
van productgroepen die de volgende drie 
jaar voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen als prioritair zullen 
worden beschouwd.

Het werkplan bevat een indicatieve lijst 
van productgroepen die de volgende drie 
jaar voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen als prioritair zullen 
worden beschouwd.

Het werkplan wordt door de Commissie 
op gezette tijden gewijzigd na raadpleging 
van het genoemde overlegforum.

Motivering

De termijn voor de opstelling van een werkplan moet worden aangepast. Bovendien moet 
duidelijk worden vermeld welk tijdsschema gepast is voor de aanpassing van het werkplan.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitvoeringsmaatregelen voor de 
producten die in het ECCP beschouwd 
worden als producten die een grote 
bijdrage kunnen leveren tot de 
kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies, zoals verwarmings-
en waterverwarmingstoestellen, 
elektromotorsystemen, 
verlichtingsinstallaties in zowel de 
huishoudelijke als de tertiaire sector, 
huishoudapparaten, kantoorapparaten 
zowel in de huishoudelijke als de tertiaire 
sector, consumentenelektronica en HVAC-
systemen (verwarming, ventilatie en 
airconditioning);

– uitvoeringsmaatregelen voor de 
producten of productgroepen die in het 
ECCP beschouwd worden als producten 
die een grote bijdrage kunnen leveren tot 
de kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies, zoals verwarmings-
en waterverwarmingstoestellen, 
elektromotorsystemen, 
verlichtingsinstallaties in zowel de 
huishoudelijke als de tertiaire sector, 
huishoudapparaten, kantoorapparaten 
zowel in de huishoudelijke als de tertiaire 
sector, consumentenelektronica en HVAC-
systemen (verwarming, ventilatie en 
airconditioning);

Motivering

Om in overeenstemming te brengen met het voorgestelde amendement 1.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Databank ecologisch ontwerp

1. De Commissie zet een on-line publieke 
databank ecologisch ontwerp op. Deze 
databank dient ter vergroting van de 
transparantie voor de consumenten, het 
bedrijfsleven en de bevoegde autoriteiten,
en ter bevordering van het gemakkelijk en 
snel verzamelen van gegevens voor 
consumenten en kmo's. Daarnaast kan de 
databank worden gebruikt om het 
bedrijfsleven in staat te stellen een 
bijdrage te leveren aan het vaststellen en 
herzien van uitvoeringsmaatregelen door 
middel van het ter beschikking stellen van 
actuele gegevens en om algemene 
bekendheid te geven aan relevante 
informatie die de Commissie, een lidstaat 
of relevante betrokkenen van cruciaal 
belang achten voor deze richtlijn en de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
daarin.
2. De databank ecologisch ontwerp 
waarborgt:
(a) laagdrempeligheid voor de 
consumenten, het bedrijfsleven, kmo's en 
de bevoegde autoriteiten;
(b) ter zaken doende productgegevens 
betreffende ecologisch ontwerp en de
milieuprestaties van bedrijven;
(c) eenvoudige data-input en een 
eenvoudige interpretatie van de 
resultaten;
(d) berekening van de ecokenmerken van 
producten door middel van het gebruik 
van commercieel beschikbare informatie 
en fabricagedatabanken.
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Motivering

We weten dat het op dit moment ontbreekt aan duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 
informatie over producten met een ecologisch ontwerp. Het bestaande implementatie-
/ecologisch ontwerpproces is daarnaast tijdrovend en duur, hetgeen ertoe leidt dat er maar 
mondjesmaat aan bijeenkomsten van betrokkenen wordt deelgenomen. Met name het MKB is 
ondervertegenwoordigd. Om laagdrempeligheid van informatie over producten met een 
ecologisch ontwerp te garanderen en een snelle en flexibele deelname van betrokkenen te 
waarborgen, is een databank ecologisch ontwerp nodig.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2012 evalueert de Commissie, 
na raadpleging van het in artikel 18 
genoemde overlegforum, de wenselijkheid 
van de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot niet-
energiegerelateerde producten, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
inbegrip van uitvoeringsmaatregelen en de 
drempel daarvoor, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijk vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor.

Uiterlijk op 1 januari 2012 evalueert de 
Commissie, na raadpleging van het in 
artikel 18 genoemde overlegforum, de 
doeltreffendheid van deze richtlijn, met 
inbegrip van uitvoeringsmaatregelen en de 
drempel daarvoor, 
markttoezichtmechanismen en elke 
toepasselijk vorm van zelfregulering die 
werd gestimuleerd; zij legt zo nodig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen tot wijziging voor om:

- het toepassingsgebied van deze richtlijn 
uit te breiden tot niet-energiegerelateerde 
producten met een significant 
verbeteringspotentieel voor het reduceren 
van de milieu-effecten gedurende hun 
hele levenscyclus en het verwezenlijken 
van hulpborn- en materiaalefficiëntie 
door middel van beter ontwerp;
- producten op te nemen met een verkoop-
en handelsvolume binnen de 
Gemeenschap van minder dan 200 000 
eenheden per jaar, gebaseerd op een 
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milieueffectbeoordelingsdrempel;
Uiterlijk in 2010 stelt de Commissie een 
lijst voor met prioritaire producten die, 
indien nodig, vóór 2012 moeten worden 
gereguleerd, op basis van hun huidige 
milieueffect en de verwachte toekomstige 
voordelen. Er wordt met name voorrang 
verleend aan producten die van invloed 
zijn op het verbruik van energie en andere 
hulpbronnen, zowel bij de productie als 
bij het gebruik ervan.

Motivering

Er moet een uiterste datum worden vastgesteld waarop de Commissie de richtlijn herziet 
teneinde alle producten eronder te laten vallen (een beoordeling van de geëigendheid van 
uitbreiding tot alle niet-energiegerelateerde producten vóór 2012 volstaat niet). De 
herschikking in 2012 moet ook betrekking hebben op alle producten met een volume van 
minder dan 200.000 eenheden, met inachtneming van de levenscyclus van het product en zijn 
milieu-effecten.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 1 – punt 1.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gebruik van stoffen die als gevaarlijk 
voor de gezondheid en/of het milieu zijn 
ingedeeld overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 
27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen en rekening houdend 
met de wetgeving inzake het in de handel 
brengen en het gebruik van specifieke 
stoffen, zoals Richtlijn 76/769/EEG of 
Richtlijn 2002/95/EG;

Schrappen

Motivering

Het risicobeheer van chemische stoffen is voldoende geregeld door de bepalingen van 
REACH (Verordening 1907/2006/EG). De REACH-verordening is het meest omvattende en 
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veeleisende beleidsinstrument voor chemische stoffen ter wereld. Het voornaamste doel van 
de verordening is de verbetering van de bescherming van de volksgezondheid en het milieu 
tegen de risico's die chemische stoffen met zich kunnen meebrengen. Maatregelen in het kader 
van het voorstel betreffende ecologisch ontwerp die de bepalingen van REACH dupliceren, 
tegenspreken of er niet mee in overeenstemming zijn, moeten bijgevolg worden vermeden.



PE416.299v02-00 20/20 AD\762954NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten

Document- en procedurenummers COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD)

Commissie ten principale ENVI

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

ITRE
2.9.2008

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Mechtild Rothe
24.9.2008

Behandeling in de commissie 13.11.2008 11.12.2008

Datum goedkeuring 20.1.2009

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

46
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole 
Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Erna Hennicot-Schoepges, 
Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, 
Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, 
Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos 
Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise 
Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-
Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


	762954nl.doc

