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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 25
TITEL

RICHTLIJN 2004/.../EG VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad

Or. de

Motivering

Dit amendement heeft vooral betrekking op de Duitse versie. De eerste verandering die wordt 
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voorgesteld, is ook in de Nederlandse versie overgenomen. 

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 26
VISUM 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175,

Or. en

Motivering

Met een voorstel dat is gebaseerd op artikel 95 bestaat het risico dat de nationale vereisten 
op het gebied van milieu en energie waarmee men verder wil gaan dan de EU-vereisten, 
worden beperkt. Dit geldt vooral voor gevaarlijke stoffen en regionaal belangrijke punten 
zoals een doeltreffend watergebruik of broeikasgasverminderingsquota op grond van de 
verplichtingen van Kyoto. Verder is het algemeen bekend dat nationale initiatieven tot 
verdere EU-maatregelen aansporen en deze belangrijke beleidsmotor mag niet stil vallen. Er 
zijn andere gevallen van productbeleid die zijn gebaseerd op artikel 175 - zoals Richtlijn 
1999/32 over het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen waarmee de vereisten ten aanzien 
van het zwavelgehalte van brandstoffen worden geharmoniseerd, maar waarbij de lidstaten 
de mogelijkheid behouden striktere eisen vast te stellen als zij dit wensen.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 27
VISUM 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op de 
artikelen 95 en 175,

Or. en

Motivering

Het doel van de richtlijn is allereerst een hoog beschermingsniveau te bieden van gezondheid 
en milieu, een beperkt gebruik van hulpbronnen te bevorderen en een veilige 
energievoorziening te waarborgen d.m.v. efficiency aan de vraagzijde.
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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 28
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) De doelstellingen van het zesde 
actieprogramma voor het milieu van de 
Gemeenschap zullen worden nagestreefd 
door het aanmoedigen van een ecologisch 
verstandig en duurzaam productontwerp en 
het formuleren van operationele 
maatregelen tot aanmoediging van 
afvalvermijding, wat wil zeggen het 
stimuleren van duurzaamheid, hergebruik 
en recycling en de geleidelijke afschaffing 
van bepaalde stoffen en materialen d.m.v. 
productgerelateerde maatregelen. 

Or. en

Motivering

De doelstellingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het milieubeleid van de Gemeenschap 
en moeten als zodanig op de juiste wijze in herinnering worden gebracht. Deze tekst is 
gebaseerd op de doelstellingen die zijn neergelegd in het zesde actieprogramma voor het 
milieu.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 29
OVERWEGING 1 TER (nieuw)

(1 ter) Het zesde actieprogramma inzake 
het milieu van de Gemeenschap verplicht 
tot maatregelen inzake het duurzaam 
beheer en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen met het doel ervoor te zorgen 
dat het verbruik van hulpbronnen en de 
daaraan verbonden gevolgen niet groter 
zijn dan de herstelcapaciteit van het milieu 
en het onderbreken van het verband tussen 
economische groei en het gebruik van 
hulpbronnen. Deze doelstellingen worden 
nagestreefd met inachtneming van de 
levenscyclusbenadering zoals toegepast in 
het geïntegreerde productbeleid en de 
strategie van de Gemeenschap voor 
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afvalbeheer d.m.v. prioritaire acties 
waartoe onder meer behoren de 
bevordering van extractie- en 
productiemethoden en -technieken ter 
aanmoediging van eco-efficiency en het 
duurzaam gebruik van grondstoffen, 
energie, water en andere hulpbronnen.  

Or. en

Motivering

De doelstellingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het milieubeleid van de Gemeenschap, 
en als zodanig moet hier naar op een juiste manier worden verwezen. Deze tekst is gebaseerd 
op de doelstellingen uit het zesde actieprogramma voor het milieu. In de huidige ontwerp-
kaderrichtlijn ontbreken verwijzingen naar reeds bestaande doelen en streefwaarden van de 
EU op het gebied van het milieu en de volksgezondheid. Een verwijzing naar het zesde 
actieprogramma inzake het milieu is niet voldoende. Bij het vaststellen van politieke 
doelstellingen voor het besparen of opwekken van energie met gebruikmaking van producten 
zijn duidelijke en exacte verwijzingen noodzakelijk naar politieke ambities, gezien het feit dat 
een groot aantal besluiten in een comitologieomgeving zullen moeten worden genomen.  

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 30
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) De doelstellingen van het zesde 
actieprogramma inzake het milieu van de 
Gemeenschap zullen worden nagestreefd 
met inachtneming van de 
levenscyclusbenadering zoals toegepast in 
het geïntegreerde productbeleid en de 
strategie van de Gemeenschap voor 
afvalbeheer d.m.v. onder meer het 
aanmoedigen van een ecologisch 
verstandig en duurzaam productontwerp en 
het formuleren van operationele 
maatregelen tot aanmoediging van 
afvalvoorkoming, d.w.z. het stimuleren van 
duurzaamheid, hergebruik en recycling en 
de geleidelijke afschaffing van bepaalde 
stoffen en materialen d.m.v. 
productgerelateerde maatregelen. 

Or. en
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Motivering

De doelstellingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het milieubeleid van de Gemeenschap, 
en als zodanig moet hier naar op een juiste manier worden verwezen. Deze tekst is gebaseerd 
op de doelstellingen uit het zesde actieprogramma voor het milieu.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 31
OVERWEGING 1 TER (nieuw)

(1 ter) Het zesde actieprogramma inzake 
het milieu van de Gemeenschap verplicht 
tot maatregelen inzake het duurzaam 
beheer en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen met het doel ervoor te zorgen 
dat het verbruik van hulpbronnen en de 
daaraan verbonden gevolgen niet groter 
zijn dan de herstelcapaciteit van het milieu 
en het onderbreken van het verband tussen 
economische groei en het gebruik van 
hulpbronnen. Deze doelstellingen worden 
nagestreefd met inachtneming van de 
levenscyclusbenadering zoals toegepast in 
het geïntegreerde productbeleid en de 
strategie van de Gemeenschap voor 
afvalbeheer d.m.v. prioritaire acties 
waartoe onder meer behoren de 
bevordering van extractie- en 
productiemethoden en -technieken ter 
aanmoediging van eco-efficiency en het 
duurzaam gebruik van grondstoffen, 
energie, water en andere hulpbronnen.

Or. en

Motivering

De doelstellingen van deze richtlijn zijn gebaseerd op het milieubeleid van de Gemeenschap, 
en als zodanig moet hier naar op een juiste manier worden verwezen. Deze tekst is gebaseerd 
op de doelstellingen uit het zesde actieprogramma voor het milieu. In de huidige ontwerp-
kaderrichtlijn ontbreken verwijzingen naar reeds bestaande doelen en streefwaarden van de 
EU op het gebied van het milieu en de volksgezondheid. Een verwijzing naar het zesde 
actieprogramma inzake het milieu is niet voldoende. Bij het vaststellen van politieke 
doelstellingen voor het besparen of opwekken van energie met gebruikmaking van producten 
zijn duidelijke en exacte verwijzingen noodzakelijk naar politieke ambities, gezien het feit dat 
een groot aantal besluiten in een comitologieomgeving zullen moeten worden genomen.
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 32
OVERWEGING 12

(12) Het kan noodzakelijk en 
gerechtvaardigd zijn specifieke 
gekwantificeerde eisen inzake eco-logisch 
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 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 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzaam 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.

(12) Het kan noodzakelijk en 
gerechtvaardigd zijn 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 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 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot het 
duurzaam 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.

Er moet erkenning komen voor de 
potentiële voordelen voor het milieu die -
niet in het minst op het gebied van 
energieverbruikende producten - ontstaan 
door het vervangen van producten door 
diensten. Er moet worden nagedacht over 
maatregelen om het bedrijfsleven ertoe aan 
te zetten een verandering in deze richting te 
bewerkstelligen.

Or. en
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Motivering

De behoeften op het gebied van energie en materialen zouden op veel productgebieden 
aanzienlijk kunnen worden verminderd als in plaats van consumentenproducten een beroep 
op diensten zou worden gedaan. Er is een groot aantal voorbeelden hiervan, bijv. het leasen 
van een televisiedienst of een wasdienst in plaats van de aankoop van een televisieontvanger 
en een wasmachine, of een telefoonbeantwoordingsapparaat dat door een antwoorddienst 
wordt vervangen, enz. Door dergelijke dienstverlening wordt een "dematerialisatie" 
gestimuleerd en krijgen producenten een directe stimulans om producten te creëren die 
energie-efficiënt werken en gedurende een lange periode eenvoudig zijn te onderhouden en te 
verbeteren.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 33
OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) De beperking van het 
energieverbruik is een belangrijk 
instrument van het Europees milieubeleid, 
zoals bijvoorbeeld neergelegd in het ECCP 
na raadpleging van alle belanghebbenden. 

Or. en

Motivering

Amendementen 18 en 80 van de eerste lezing.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 34
OVERWEGING 13

(13) Het niveau van de eisen inzake 
ecologisch ontwerp moet normaliter worden 
vastgesteld op basis van technische, 
economische en ecologische analyses. Door 
flexibiliteit in de methode voor het 
vaststellen van het niveau van de eisen kan 
een snelle verbetering van milieuprestaties 
worden bevorderd. De belanghebbende 
partijen moeten worden geraadpleegd en 
actief aan deze analyse meewerken. Voordat 
bindende maatregelen wordt vastgesteld, 

(13) Het niveau van de eisen inzake 
ecologisch ontwerp moet normaliter worden 
vastgesteld op basis van technische, 
economische en ecologische analyses. Door 
flexibiliteit in de methode voor het 
vaststellen van het niveau van de eisen kan 
een snelle verbetering van milieuprestaties 
worden bevorderd. De belanghebbende
partijen moeten worden geraadpleegd en 
actief aan deze analyse meewerken. Voordat 
bindende maatregelen wordt vastgesteld, 
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moeten de betrokken partijen naar behoren 
worden geraadpleegd. Een dergelijke 
raadpleging kan aan het licht brengen dat 
een geleidelijke invoering nodig is of dat 
overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn. De 
invoering van tussentijdse streefdoelen 
vergroot de voorspelbaarheid van het beleid, 
maakt de aanpassing van de 
productontwikkelingscyclus mogelijk en 
maakt het voor de belanghebbenden 
gemakkelijker om op lange termijn te 
plannen.

moeten de betrokken partijen naar behoren 
worden geraadpleegd. Een dergelijke 
raadpleging kan aan het licht brengen dat 
een geleidelijke invoering nodig is of dat 
overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn. De 
invoering van tussentijdse streefdoelen 
vergroot de voorspelbaarheid van het beleid, 
maakt de aanpassing van de 
productontwikkelingscyclus mogelijk en 
maakt het voor de belanghebbenden 
gemakkelijker om op lange termijn te 
plannen.

Er moet gebruik worden gemaakt van 
internationale referentiepunten bij de 
analyse (met name gedurende de 
levenscycluskostenanalyse) en bij het 
vaststellen van eisen.
Bij het vaststellen van de methode voor het 
vastleggen van het niveau van vereisten 
moet "dienstenontwerp" (functioneel en 
systeemdenken) in vergelijking met 
"productontwerp" deel uitmaken van het 
proces van het vaststellen van 
referentiepunten.

Or. en

Motivering

De behoeften op het gebied van energie en materialen zouden op veel productgebieden 
aanzienlijk kunnen worden verminderd als in plaats van consumentenproducten een beroep 
op diensten zou worden gedaan. Er is een groot aantal voorbeelden hiervan, bijv. het leasen 
van een televisiedienst of een wasdienst in plaats van de aankoop van een televisieontvanger 
en een wasmachine, of een telefoonbeantwoordingsapparaat dat door een antwoorddienst 
wordt vervangen, enz. Door dergelijke dienstverlening wordt een "dematerialisatie" 
gestimuleerd en krijgen producenten een directe stimulans om producten te creëren die 
energie-efficiënt werken en gedurende een lange periode eenvoudig zijn te onderhouden en te 
verbeteren.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 35
OVERWEGING 13 BIS (nieuw)

(13 bis) Landen zoals Japan hebben bij de 
vaststelling van hun eisen inzake 
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ecologisch ontwerp ambitieuze energie-
efficiëntiedoelstellingen geformuleerd; 
teneinde de concurrentiepositie van het 
Europese bedrijfsleven voor de toekomst 
veilig te stellen, dient de Commissie bij de 
formulering van specifieke eisen in het 
kader van individuele 
uitvoeringsmaatregelen zorgvuldig met 
dergelijke initiatieven rekening te houden

Or. en

Motivering

Amendement 21, eerste lezing.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 36
OVERWEGING 13 BIS (nieuw)

(13 bis) Deze richtlijn laat de 
mogelijkheden van de lidstaten onverlet om 
overeenkomstig het Verdrag striktere eisen 
voor het ecologische ontwerp van 
energieverbruikende producten te 
handhaven of in te voeren om te komen tot 
een hoog beschermingsniveau van milieu, 
de gezondheid en een beveiligde 
energievoorziening. Richtlijn 98/34/EG is 
van toepassing op dergelijke nationale 
maatregelen. 
Als de lidstaten striktere eisen voor het 
ecologisch ontwerp van EvP's handhaven 
of invoeren, moet ernaar gestreefd worden 
dat dergelijke eisen niet in een conflict 
komen met de eisen ten aanzien van 
ecologisch ontwerp die op EU-niveau zijn 
vastgesteld.  

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 61 uit de eerste lezing en overweging 20 van het 
gemeenschappelijk standpunt en het amendement 17 van afgevaardigde Ries. De allereerste 
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doelstelling van de richtlijn is de bescherming van het milieu. De lidstaten moeten daarom de 
mogelijkheid hebben de eisen van deze richtlijn aan te vullen met het oog op specifieke 
omstandigheden (bijv. klimaatverschillen, eisen i.v.m. Kyoto, specifieke ecologische 
omstandigheden). Voorbeelden van de richtlijnen waarbij artikel 95 is aangevuld door 
striktere nationale voorschriften zijn: de richtlijnen 90/314, 93/13, 01/95 en 94/62. 

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 37
OVERWEGING 14

(8) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Wetgevingsmaatregelen 
kunnen nodig zijn wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

(8) Alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie dienen in 
overweging te worden genomen wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Bestaande of voorgenomen 
zelfreguleringspraktijken dienen op 
dezelfde wijze als de getroffen 
uitvoeringsmaatregelen te worden 
onderworpen aan een onafhankelijke 
analyse, een nauwkeurige evaluatie door de  
belanghebbenden en adequate controle. 
Wetgevingsmaatregelen zijn nodig wanneer 
de marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

Or. en

Motivering

Amendement 22, eerste lezing.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 38
OVERWEGING 14

(8) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Wetgevingsmaatregelen 

(8) Alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie dienen in 
overweging te worden genomen wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Bestaande of voorgenomen 
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kunnen nodig zijn wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

zelfreguleringspraktijken dienen op 
dezelfde wijze als de getroffen 
uitvoeringsmaatregelen te worden 
onderworpen aan een onafhankelijke 
analyse, een nauwkeurige evaluatie door de  
belanghebbenden en adequate controle. 
Wetgevingsmaatregelen zijn nodig wanneer 
de marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 39
OVERWEGING 14

(8) Er moet prioriteit worden verleend aan 
alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Wetgevingsmaatregelen 
kunnen nodig zijn wanneer de 
marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

(8) Alternatieve handelwijzen zoals 
zelfregulering door de industrie dienen in 
overweging te worden genomen wanneer de 
beleidsdoelstellingen met dergelijke 
maatregelen sneller of goedkoper kunnen 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften. Bestaande of voorgenomen 
zelfreguleringspraktijken dienen op 
dezelfde wijze als de getroffen 
uitvoeringsmaatregelen te worden 
onderworpen aan een onafhankelijke 
analyse, een nauwkeurige evaluatie door de  
belanghebbenden en adequate controle. 
Wetgevingsmaatregelen zijn nodig wanneer 
de marktkrachten niet in de goede richting of 
niet snel genoeg evolueren.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 40
OVERWEGING 15

(15) Met zelfregulerende maatregelen, met 
inbegrip van vrijwillige overeenkomsten 
zoals unilaterale verbintenissen van de 
industrie, is snelle vooruitgang mogelijk 

schrappen
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wegens de snelle en kostenefficiënte 
uitvoering, en wordt een soepele en 
gerichte aanpassing aan technologische 
keuzemogelijkheden en 
marktgevoeligheden mogelijk gemaakt.

Or. en

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 41
OVERWEGING 20

(20) Bij het opstellen van een 
uitvoeringsmaatregel houdt de Commissie 
terdege rekening met de bestaande nationale 
milieuwetgeving, met name betreffende 
toxische stoffen, waarvan de lidstaten 
vinden dat die moet worden gehandhaafd; 
bestaande, gerechtvaardigde beschermings-
niveaus in de lidstaten worden niet 
verlaagd.

(20) Bij het opstellen van een 
uitvoeringsmaatregel houdt de Commissie 
terdege rekening met de bestaande nationale 
milieuwetgeving, met name betreffende 
toxische stoffen.

Or. en

Motivering

Artikel 95, leden 4 tot en met 9 van het EG-Verdrag vermelden de voorwaarden voor het 
handhaven of invoeren van een striktere nationale wetgeving. De secondaire wetgeving kan 
niet het primaat krijgen boven de primaire wetgeving.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 42
OVERWEGING 25

(25) Een van de belangrijkste functies van 
geharmoniseerde normen moet zijn, 
fabrikanten te helpen bij de toepassing van 
de uitvoeringsmaatregelen die uit hoofde 
van deze richtlijn zijn aangenomen. Die 
normen kunnen een essentiële rol spelen bij 
het vaststellen van meet- en testmethoden. In 
het geval van de generieke voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp kunnen 

(25) Een van de belangrijkste functies van 
geharmoniseerde normen moet zijn, 
fabrikanten te helpen bij de toepassing van 
de uitvoeringsmaatregelen die uit hoofde 
van deze richtlijn zijn aangenomen. Die 
normen kunnen een essentiële rol spelen bij 
het vaststellen van meet- en testmethoden. In 
het geval van de generieke voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp dienen 
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geharmoniseerde normen een belangrijke 
rol spelen als richtsnoer voor de 
fabrikanten om het ecologische profiel van 
hun product op te stellen overeenkomstig 
het bepaalde in de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel. In deze normen moet 
duidelijk het verband worden aangegeven 
tussen hun bepalingen en de voorschriften 
waaraan moet worden voldaan. Het doel van
geharmoniseerde normen is niet het 
vaststellen van grenswaarden voor 
milieuaspecten.

geharmoniseerde normen alleen te worden 
gebruikt indien benchmarks zijn 
vastgesteld. In deze normen moet duidelijk 
het verband worden aangegeven tussen hun 
bepalingen en de voorschriften waaraan 
moet worden voldaan. Geharmoniseerde 
normen dienen niet gebruikt te worden
voor een omschrijving of verandering van 
het niveau van milieuprestaties of het 
ambitieniveau van eisen voor 
milieuaspecten (bijv. d.m.v. het vaststellen 
van grenswaarden).

Or. en

Motivering

Men mag niet verwachten of toestaan dat geharmoniseerde normen beslissend zijn voor of 
een verandering teweegbrengen in het niveau van de ecologische ambities/prestaties waarop 
wordt aangestuurd door de eisen vervat in de uitvoeringsmaatregel. Verder zijn er niet alleen 
grenswaarden die bepalend zijn voor de milieuprestaties. Dit onderwerp is breder. 
Interferentie van normenvaststelling in het uiteindelijke milieuprestatieniveau van een eis die 
in de uitvoeringsmaatregel wordt omschreven kan ook optreden d.m.v. bijv. de selectie van 
een specifieke meetbenadering.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 43
OVERWEGING 28 BIS (nieuw)

(28 bis) De bepalingen van artikel 35, lid 2, 
eerste en tweede streepje, van het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa zijn van toepassing op deze richtlijn 
na inwerkingtreding. Na de 
inwerkingtreding van het grondwettelijk 
Verdrag wordt een uitvoeringsmaatregel 
zoals voorzien van kracht tenzij het 
Europees Parlement met meerderheid van 
zijn leden binnen een welomschreven 
termijn hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

Or. en
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Motivering

Een nieuwe redactie van het amendement 30 van het EP. Dit houdt verband met het EVP-
wijzigingsvoorstel in artikel 19 en is belangrijk om te zorgen voor een terugroepmechanisme 
om een overzicht te hebben op het delegeren van de regelgeving van het klassieke wetgevende 
medebeslissingsproces naar de comitologieprocedures van de Commissie. Artikel 35, lid 2, 
luidt: "Het Europees Parlement of de Raad van Ministers kunnen besluiten de delegatie te 
herroepen; - de gedelegeerde verordening kan uitsluitend van kracht worden indien het 
Europees Parlement of de Raad van Ministers niet binnen een door de Europese wetgeving of 
kaderwetgeving vastgestelde periode bezwaar hebben gemaakt."

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 44
OVERWEGING 28 BIS (nieuw)

(28 bis) De bepalingen van artikel 35, lid 2, 
eerste en tweede streepje, van het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa zijn van toepassing op deze richtlijn 
na inwerkingtreding. Na de 
inwerkingtreding van het grondwettelijk
Verdrag wordt een uitvoeringsmaatregel 
zoals voorzien van kracht tenzij het 
Europees Parlement met meerderheid van 
zijn leden binnen een welomschreven 
termijn hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Or. en

Motivering

Een nieuwe redactie van het amendement 30 van het EP. Dit houdt verband met het EVP-
wijzigingsvoorstel in artikel 19 en is belangrijk om te zorgen voor een terugroepmechanisme 
om een overzicht te hebben op het delegeren van de regelgeving van het klassieke wetgevende 
medebeslissingsproces naar de comitologieprocedures van de Commissie. Artikel 35, lid 2, 
luidt: "Het Europees Parlement of de Raad van Ministers kunnen besluiten de delegatie te 
herroepen; - de gedelegeerde verordening kan uitsluitend van kracht worden indien het
Europees Parlement of de Raad van Ministers niet binnen een door de Europese wetgeving of 
kaderwetgeving vastgestelde periode bezwaar hebben gemaakt."

Amendement ingediend door Peter Liese EN Karl-Heinz Florenz

Amendement 45
ARTIKEL 1, PARAGRAAF 1
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1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
de integratie van milieuaspecten in 
productontwerp en –ontwikkeling teneinde 
het vrije verkeer van energieverbruikende 
producten in de interne markt te 
garanderen.

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
de integratie van milieuaspecten in 
productontwerp en -ontwikkeling, met als 
prioritaire doelstelling een verbetering 
van de energie-efficiëntie, teneinde het 
vrije verkeer van energieverbruikende 
producten in de interne markt te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Amendement 31, eerste lezing.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 46
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de 
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de 
eerste zin, wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon die de onder deze richtlijn 
vallende evp’s in de handel brengt en/of in 
gebruik neemt, als fabrikant beschouwd;

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor de 
overeenstemming van een evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor zijn eigen gebruik. 

Or. en

Motivering

Oorspronkelijke definitie van het begrip "fabrikant" die door de Commissie is voorgesteld en 
niet is veranderd door het Parlement. In combinatie met de definitie van "importeur" die door 
het Parlement in de eerste lezing is aangenomen.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 47
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de 
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 
fabrikant beschouwd;

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerpen 
en vervaardigen van onder deze richtlijn 
vallende evp’s met het oogmeerk deze op de 
markt van de Gemeenschap te brengen 
en/of deze in gebruik te nemen onder zijn 
eigen naam of handelsmerk of voor zijn 
eigen gebruik. Bij het ontbreken van een 
fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste zin 
of een gemachtigd vertegenwoordiger in de 
Gemeenschap, wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon die de onder deze richtlijn 
vallende evp’s op de markt van de 
Gemeenschap brengt brengt en/of in 
gebruik neemt, als fabrikant beschouwd;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "fabrikant" is onvolledig en kan tot meeliften leiden. Met deze 
definitie is ervoor gezorgd dat de autoriteiten die toezicht houden op de markt binnen de 
Gemeenschap altijd een contactpunt hebben waar men verantwoordelijk is voor de 
conformiteit met de evp-richtlijn.

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola en Martin Callanan

Amendement 48
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van een evp en zijn overeenstemming met 
deze richtlijn met het oog op het in de 
handel brengen en/of het in gebruik nemen 
ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk 
of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken in 
de Gemeenschap van een fabrikant zoals 
gedefinieerd in de eerste zin of van een 
gemachtigd vertegenwoordiger, wordt een 
natuurlijke of rechtspersoon die de onder 
deze richtlijn vallende evp’s in de handel 
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fabrikant beschouwd; brengt en/of in gebruik neemt, als fabrikant 
beschouwd;

Or. en

Motivering

Bij de huidige structurering van de industrie zijn het ontwerpen van een product, het 
vervaardigen en het op de markt brengen handelingen die door verschillende economische 
actoren kunnen worden uitgevoerd. Tegen de achtergrond daarvan en met de huidige definitie 
van het begrip fabrikant zou het moeilijk zijn de "juridische aansprakelijke partij" aan te 
wijzen, gezien de eisen van de toekomstige uitvoeringsmaatregelen. Aangezien het ontwerp 
van het product het belangrijkste doel van deze richtlijn is, moet de aandacht meer worden 
gericht op de ontwerpfase van het productieproces en op de partijen die verantwoordelijk zijn 
voor het productontwerp. Daarom moet de definitie van fabrikant worden veranderd om 
duidelijk de combinatie aan te geven van de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en die 
voor het op de markt brengen van het product.

Met dit amendement wordt een verduidelijking beoogd van de definitie van het begrip 
fabrikant in het gemeenschappelijk standpunt en wordt verder geborduurd op de denkbeelden 
achter de amendementen van het Parlement die gedurende de eerste lezing werden ingediend 
en waarbij een omschrijving wordt ingevoerd van de importeur en van de 
verantwoordelijkheden van de importeur.

Om het belang van dit amendement te beoordelen moet ook worden gekeken naar de 
amendementen die zijn ingediend op artikel 7, derde deel, waarin een verduidelijking wordt 
gegeven van de verplichtingen van de fabrikant waarmee het ontwerp van een evp buiten de 
organisatie van de fabrikant gebeurt.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 49
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 
fabrikant beschouwd;

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van een evp en zijn overeenstemming met 
deze richtlijn met het oog op het in de 
handel brengen en/of het in gebruik nemen 
ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk 
of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken in 
de Gemeenschap van een fabrikant zoals 
gedefinieerd in de eerste zin of van een 
gemachtigd vertegenwoordiger, wordt een 
natuurlijke of rechtspersoon die de onder 
deze richtlijn vallende evp’s in de handel 
brengt en/of in gebruik neemt, als fabrikant 
beschouwd;
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een verduidelijking beoogd van de definitie van het begrip 
fabrikant in het gemeenschappelijk standpunt en wordt verder geborduurd op de denkbeelden 
achter de amendementen van het Parlement die gedurende de eerste lezing werden ingediend 
en waarbij een omschrijving wordt ingevoerd van de importeur en van de 
verantwoordelijkheden van de importeur.

Om het belang van dit amendement te beoordelen moet ook worden gekeken naar de 
amendementen die zijn ingediend op artikel 7, derde deel, waarin een verduidelijking wordt 
gegeven van de verplichtingen van de fabrikant waarmee het ontwerp van een evp buiten de 
organisatie van de fabrikant gebeurt.

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 50
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 
fabrikant beschouwd;

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van een evp en zijn overeenstemming met 
deze richtlijn met het oog op het in de 
handel brengen en/of het in gebruik nemen 
ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk 
of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken in 
de Gemeenschap van een fabrikant zoals 
gedefinieerd in de eerste zin of van een 
gemachtigd vertegenwoordiger, wordt een 
natuurlijke of rechtspersoon die de onder 
deze richtlijn vallende evp’s in de handel 
brengt en/of in gebruik neemt, als fabrikant 
beschouwd;

Or. sv

Motivering

De huidige definitie van "fabrikant" is onvolledig en kan aanleiding geven tot "meeliften". In 
de "Guide to the implementation of directives based on the New and Global Approach" van 
de Commissie wordt een definitie van fabrikant toegepast die ook in deze richtlijn moet 
worden gebruikt voor een beter toezicht op de markt.  
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Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 51
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de
overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 
fabrikant beschouwd;

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van een evp en zijn overeenstemming met 
deze richtlijn met het oog op het in de 
handel brengen en/of het in gebruik nemen 
ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk 
of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken in 
de Gemeenschap van een fabrikant zoals 
gedefinieerd in de eerste zin of van een 
gemachtigd vertegenwoordiger, wordt een 
natuurlijke of rechtspersoon die de onder 
deze richtlijn vallende evp’s op de markt 
van de Gemeenschap brengt en/of in 
gebruik neemt, als fabrikant beschouwd;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "fabrikant" is onvolledig en kan aanleiding geven tot "meeliften". In 
de "Guide to the implementation of directives based on the New and Global Approach" van 
de Commissie wordt een definitie van fabrikant toegepast die ook in deze richtlijn moet 
worden gebruikt voor een beter toezicht op de markt. Met deze definitie werd ervoor gezorgd 
dat de autoriteiten die toezicht houden op de markt altijd een contactpunt binnen de 
Gemeenschap hebben dat verantwoordelijk is voor de conformiteit met de evp. Als de definitie 
van het begrip "fabrikant" in dit evp-voorstel hetzelfde wordt gemaakt als de definitie in het 
bovengenoemde document van de Commissie, zou ook worden gezorgd voor consequentie met 
andere wetgeving die reeds van kracht is voor dezelfde evp's waarvoor mogelijk een 
uitvoeringsmaatregel kan worden vastgesteld.

Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de doelstellingen worden bereikt van het 
standpunt van het Europees Parlement dat het bij de eerste lezing innam (zie amendementen 
36, 48, lid 1 bis, 50 en 70 van het definitieve EP-verslag).  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 52
ARTIKEL 2, PUNT 6

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die onder deze richtlijn vallende evp’s 
vervaardigt en verantwoordelijk is voor de

(6) "fabrikant": natuurlijke of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van een evp en zijn overeenstemming met 
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overeenstemming van het evp met deze 
richtlijn met het oog op het in de handel 
brengen en/of het in gebruik nemen ervan 
onder zijn eigen naam of handelsmerk of 
voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van 
een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste 
zin, wordt een natuurlijke of rechtspersoon 
die de onder deze richtlijn vallende evp’s in 
de handel brengt en/of in gebruik neemt, als 
fabrikant beschouwd;

deze richtlijn met het oog op het in de 
handel brengen en/of het in gebruik nemen 
ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk 
of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken in 
de Gemeenschap van een fabrikant zoals 
gedefinieerd in de eerste zin of van een 
gemachtigd vertegenwoordiger, wordt een 
natuurlijke of rechtspersoon die de onder 
deze richtlijn vallende evp’s in de handel 
brengt en/of in gebruik neemt, als fabrikant 
beschouwd;

Or. en

Motivering

Bij de huidige structurering van de industrie zijn het ontwerpen van een product, het 
vervaardigen en het op de markt brengen handelingen die door verschillende economische 
actoren kunnen worden uitgevoerd. Tegen de achtergrond daarvan en met de huidige definitie 
van het begrip fabrikant zou het moeilijk zijn de "juridische aansprakelijke partij" aan te 
wijzen, gezien de eisen van de toekomstige uitvoeringsmaatregelen. Aangezien het ontwerp 
van het product het belangrijkste doel van deze richtlijn is, moet de aandacht meer worden 
gericht op de ontwerpfase van het productieproces en op de partijen die verantwoordelijk zijn 
voor het productontwerp. Daarom moet de definitie van fabrikant worden veranderd om 
duidelijk de combinatie aan te geven van de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en die 
voor het op de markt brengen van het product.

Met dit amendement wordt een verduidelijking beoogd van de definitie van het begrip 
fabrikant in het gemeenschappelijk standpunt en wordt verder geborduurd op de denkbeelden 
achter de amendementen van het Parlement die gedurende de eerste lezing werden ingediend 
en waarbij een omschrijving wordt ingevoerd van de importeur en van de 
verantwoordelijkheden van de importeur.

Om het belang van dit amendement te beoordelen moet ook worden gekeken naar de 
amendementen die zijn ingediend op artikel 7, derde deel, waarin een verduidelijking wordt 
gegeven van de verplichtingen van de fabrikant waarmee het ontwerp van een evp buiten de 
organisatie van de fabrikant gebeurt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 53
ARTIKEL 2, PUNT 6 BIS (nieuw)

(6 bis) "importeur": in de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
als eerste een evp op de markt brengt, 
wanneer de fabrikant niet in de 
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Gemeenschap is gevestigd en er geen 
gemachtigde vertegenwoordiger is; 

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang deze definitie in te voeren en daarin ook de verplichtingen van de 
importeur te vermelden om het verschijnsel van meeliften te voorkomen van evp's die in derde 
landen buiten de EU worden vervaardigd (d.w.z. goederen die op de markt worden gebracht 
zonder dat voldaan wordt aan de verplichtingen inzake ecologisch ontwerp die op grond van 
deze richtlijn worden ingevoerd). In de geest van de nieuwe benadering moet de importeur 
altijd in staat zijn de autoriteit die toezicht op de markt houdt een exemplaar te verstrekken 
van de EG-verklaring van conformiteit en de technische documentatie omtrent het product.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 54
ARTIKEL 2, PUNT 18 BIS (nieuw)

(18 bis) “minimum aan 
levenscycluskosten”: de som van de 
aankoopprijs en de verrekende lopende 
kosten voor een realistische levensduur van 
het evp;

Or. en

Motivering

Amendement 46, eerste lezing.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 55
ARTIKEL 2, PUNT 19 BIS (nieuw)

(19 bis) "Referentiepunt van het ecologisch 
ontwerp van een product": de beste 
beschikbare technologie1 wordt gehanteerd 
als referentiepunt voor een bepaald 
milieuaspect. Daarbij worden, voor zover 

  
1 Zoals gebruikt in de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging.
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deze van toepassing zijn, internationale 
maatstaven (zowel in de zin van 
vastgestelde efficiëntiedrempels als 
gebruikte gegevens) aangelegd – met name 
in geval van doelmatig energiegebruik.

Or. en

Motivering

Amendement 44, eerste lezing, in gewijzigde vorm.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 56
ARTIKEL 2, PUNT 19 BIS (nieuw)

(19 bis) "Referentiepunt van het ecologisch 
ontwerp van een product": de beste 
beschikbare technologie1 wordt gehanteerd 
als referentiepunt voor een bepaald 
milieuaspect. Daarbij worden, voor zover 
deze van toepassing zijn, internationale 
maatstaven (zowel in de zin van 
vastgestelde efficiëntiedrempels als 
gebruikte gegevens) aangelegd – met name 
in geval van doelmatig energiegebruik.

Or. en

Motivering

Herinvoering van amendement 44 van het EP om een definitie te geven van de term 
referentiepunt - die zowel in bijlage I, deel 3 als bijlage II, deel 1 wordt gebruikt.

• "Stand van de techniek op het gebied van ecologisch ontwerp" is vervangen door BBT: 
"Beste beschikbare technologie" (zoals ook gebruikt in de richtlijn inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging) om een verduidelijking van de definitie te 
geven. "Stand van de techniek" heeft verschillende betekenissen in verschillende talen (in 
het Engels betekent het de beste prestaties, maar in andere talen kan het de gemiddelde 
prestaties betekenen). De term BBT (zoals gebruikt in de richtlijn inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging) betekent altijd "binnen de 
grensvoorwaarde van sociale en economische haalbaarheid of veiligheidsvereisten". 

  
1 Zoals gebruikt in de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging.
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• Het vaststellen van internationale referentiepunten in verband met optimale praktijken 
en beste beschikbare technologie (BBT) moet duidelijk worden gespecificeerd. Invoering 
van de internationale referentiepunten heeft twee gevolgen:

a) Ervoor zorgen dat de waarden en gegevens die worden gebruikt voor de technisch-
economische analyse die weer wordt toegepast voor het definiëren van het begrip "een 
minimum aan levenscycluskosten" geloofwaardig zijn. Om de geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid te garanderen van de gegevens die worden toegepast voor de EU-
analyse van de punten energie, enginering, techniek en economie moeten de
Commissie en de betrokkenen zich bewust zijn van en rekening houden met de 
bestaande internationale studies over de doeltreffendheid en kosten van de meest 
efficiënt werkende technologie die beschikbaar is. 

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
ARTIKEL 3

In de handel brengen en/of  in gebruik 
nemen

Toezicht op de markt

1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat onder 
uitvoeringsmaatregelen vallende evp’s 
alleen in de handel kunnen worden gebracht 
en/of in gebruik kunnen worden genomen 
indien zij in overeenstemming zijn met die 
maatregelen en zij van de CE-markering 
overeenkomstig artikel 4 voorzien zijn.

1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat onder 
uitvoeringsmaatregelen of onder de in 
artikel 13 bis bedoelde vrijwillige 
overeenkomsten vallende evp’s alleen in de 
handel kunnen worden gebracht en in 
gebruik kunnen worden genomen indien zij 
in overeenstemming zijn met die 
maatregelen.

2. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
verantwoordelijk zijn voor het 
markttoezicht. Zij zien erop toe dat deze 
instanties over de nodige bevoegdheden 
beschikken en deze gebruiken om de 
passende maatregelen te nemen die uit 
hoofde van deze richtlijn tot hun taak 
behoren. De lidstaten bepalen de taken, de 
bevoegdheden en de organisatorische 
regelingen van de bevoegde instanties, die 
het recht hebben:

2. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn. Zij zien erop toe dat deze 
instanties de nodige bevoegdheden bezitten 
en gebruiken om de passende maatregelen 
te nemen die uit hoofde van deze richtlijn tot 
hun taak behoren. De lidstaten bepalen de 
taken, bevoegdheden en organisatorische 
regelingen van de bevoegde instanties, die 
het recht hebben:

(i) op passende schaal de nodige controles te 
organiseren om vast te stellen of zij aan de 
voorschriften voldoen, en de fabrikant of 
zijn gemachtigde vertegenwoordiger te 
verplichten producten die niet aan de voor-

(i) zelfs na het op de markt brengen van 
evp's op passende schaal de nodige controles 
te organiseren om vast te stellen of zij aan de 
voorschriften voldoen, en de fabrikant of 
importeur te verplichten producten die niet 
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schriften voldoen, van de markt te halen 
overeenkomstig artikel 6,

aan de voorschriften voldoen, van de markt 
te halen,

(ii) te verlangen dat de betrokken partijen 
alle noodzakelijke gegevens verstrekken, 
zoals nader omschreven in de 
uitvoeringsmaatregelen,

(ii) te verlangen dat de betrokken partijen 
alle noodzakelijke gegevens verstrekken, 
zoals nader omschreven in de 
uitvoeringsmaatregelen of vrijwillige 
overeenkomsten,

(iii) monsters van producten te nemen en 
deze te onderwerpen aan controles op de 
naleving.

(iii) monsters van producten te nemen en 
deze te onderwerpen aan controles op de 
naleving.

3. De lidstaten houden de Commissie op de 
hoogte van de resultaten van het 
markttoezicht, en indien noodzakelijk geeft 
de Commissie deze informatie door aan de 
andere lidstaten.

3. De lidstaten houden de Commissie op de 
hoogte, en indien noodzakelijk geeft de 
Commissie deze informatie door aan de 
andere lidstaten.

4. De lidstaten zien erop toe dat 
consumenten en andere belanghebbende 
partijen in de gelegenheid worden gesteld bij 
de bevoegde instanties opmerkingen in te 
dienen over de naleving van de voorschriften 
voor een product.

4. De lidstaten zien erop toe dat 
consumenten en andere belanghebbende 
partijen in de gelegenheid worden gesteld bij 
de bevoegde instanties klachten in te dienen 
over de naleving van de voorschriften voor 
een product en over het gevoerde toezicht. 
De lidstaten beijveren zich om de daartoe 
ingestelde procedures bekend te maken bij 
de consumenten en andere belanghebbende 
partijen.

Or. en

Motivering

Amendement 47, eerste lezing.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 58
ARTIKEL 5, LID 2

2. De lidstaten mogen het in de handel 
brengen en/of in gebruik nemen op hun 
grondgebied van een evp dat 
overeenkomstig artikel 4 voorzien is van de 
CE-markering niet verbieden, beperken of 
belemmeren op grond van voorschriften 
inzake ecologisch ontwerp die verband 
houden met de in bijlage I, deel 1, bedoelde 

schrappen
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paramaters inzake ecologisch ontwerp ten 
aanzien waarvan de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel bepaalt dat geen 
voorschrift inzake ecologisch ontwerp 
vereist is.

Or. en

Motivering

Het als nieuwe bepaling opgenomen artikel 5, lid 2 is niet passend omdat hiermee het idee 
wordt geïntroduceerd van een uitvoeringsmaatregel waarbij gezegd wordt dat er geen 
ecologisch ontwerpvereiste noodzakelijk is. Dit is contraproductief omdat het bedrijfsleven zo 
zal worden gestimuleerd de capaciteiten van producten niet te verbeteren, met het oog op 
deze "non-vereisten". Dit zal een belemmering voor innovatie zijn en bovendien is het zeer 
ongebruikelijk in een wettelijk voorschrift te verklaren dat er geen inspanningen noodzakelijk 
zijn. Hiermee zou ook een effectieve beperking worden ingevoerd op het vaststellen van 
nationale eisen ten aanzien van bepaalde aspecten, ondanks het feit dat ze niet op EU-niveau 
zijn geregeld.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 59
ARTIKEL 6, LID 5 BIS (nieuw)

(5 bis) Wanneer een evp dat niet aan alle 
relevante eisen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet, voorzien is 
van de CE-markering, neemt de 
desbetreffende lidstaat passende 
maatregelen tegen de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger die de CE-
markering heeft aangebracht, of de 
importeur die het op de communautaire 
markt heeft gebracht, en stelt hij de 
Commissie en de andere lidstaten daarvan 
in kennis. 

Or. en

Motivering

Herinvoering van lid 6 uit het oorspronkelijke voorstel in de versie zoals gewijzigd door het 
EP in de eerste lezing (amendement 50). Dit is noodzakelijk om fraude te bestrijden. 
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 60
ARTIKEL 6, LID 6

6. De lidstaten en de Commissie nemen de 
nodige maatregelen om, wanneer dit 
gerechtvaardigd is, de geheimhouding van 
de tijdens die procedure verstrekte 
informatie te garanderen.

6. De lidstaten en de Commissie nemen de 
nodige maatregelen om, wanneer dit 
gerechtvaardigd is, de geheimhouding van 
de tijdens die procedure verstrekte 
informatie te garanderen.

De lidstaten en de Commissie stellen de 
burgers op de hoogte van bevestigde niet-
naleving.

Or. en

Motivering

Amendement 50, eerste lezing. De schandpaal kan worden ingezet voor de bestrijding van 
fraude.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 61
ARTIKEL 7, LID 2, ALINEA 1

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

In de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
wordt eveneens bepaald dat de verklaringen 
inzake milieuprestaties door de 
producenten ter beschikking worden 
gesteld van de desbetreffende instanties, 
overeenkomstig de eisen inzake ecologisch 
ontwerp die zijn vastgelegd in de 
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uitvoeringsmaatregel. De gegevens worden 
centraal verwerkt en worden in bruikbare 
vorm voor onderzoek ter beschikking 
gesteld aan burgers en deskundigen.
Met het oog daarop worden in de 
uitvoeringsmaatregel voor de 
desbetreffende elementen 
standaardformulieren voor verklaringen 
aangegeven en de lidstaten wijzen de 
organen aan die verantwoordelijk zijn voor 
het in ontvangst nemen van de gegevens op 
nationaal en/of communautair niveau.

Or. en

Motivering

Opnieuw wordt de uitbreiding opgenomen van de functies van deze richtlijn op het gebied van 
gegevensuitwisseling. Herindiening van het oude amendement 75 van het EP, met enkele 
verbeteringen die zijn ontleend aan EP-amendement 55/76 over hetzelfde onderwerp. Via dit 
amendement wordt overweging 22 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ten 
uitvoer gelegd: "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, is een van de essentiële voordelen van de richtlijn."

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 62
ARTIKEL 7, LID 2

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een 
organisatie is die overeenkomstig 



AM\557898NL.doc 28/84 PE 353.671v02-00

NL

(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Verordening (EG) nr. 761/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming 
van organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een 
organisatie is die een beheersysteem heeft 
dat de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de verplichting te beschikken over een MBS (waarvan de 
ontwerpfunctie deel vormt) rechtstreeks gericht is tot de fabrikant (die eveneens 
verantwoordelijk is voor het productontwerp). Indien van de evp-ontwerper een MBS wordt 
gevraagd, terwijl de in Bijlage V opgesomde feitelijke eisen voor productprestaties gericht 
zijn tot de fabrikant, wordt het moeilijk de wettelijk verantwoordelijke te bepalen en krijgen 
profiteurs de ruimte.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 63
ARTIKEL 7, LID 2

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
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behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een 
organisatie is die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 761/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming 
van organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een 
organisatie is die een beheersysteem heeft 
dat de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de verplichting te beschikken over een MBS (waarvan de 
ontwerpfunctie deel vormt) rechtstreeks gericht is tot de fabrikant (die eveneens 
verantwoordelijk is voor het productontwerp). Indien van de evp-ontwerper een MBS wordt 
gevraagd, terwijl de in Bijlage V opgesomde feitelijke eisen voor productprestaties gericht 
zijn tot de fabrikant, wordt het moeilijk de wettelijk verantwoordelijke te bepalen en krijgen 
profiteurs de ruimte.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 64
ARTIKEL 7, LID 2

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten 
eventueel de keuze tussen de in bijlage IV 
beschreven interne ontwerpcontrole en het in 
bijlage V beschreven beheersysteem.
Wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
en evenredig met het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een
organisatie is die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 761/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming 
van organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Indien de fabrikant van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp  een 
organisatie is die een beheersysteem heeft 
dat de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Or. en
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Motivering

Milieubeheerssystemen (MBS) kunnen uitsluitend worden gebruikt door fabrikanten die 
verantwoordelijk zijn voor de ontwerpfunctie.

Het gebruik van milieubeheerssystemen (MBS) is één van beide in de richtlijn voorgestelde 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures. Om te waarborgen dat MBS op correcte wijze 
worden gebruikt en om een doelmatig markttoezicht te garanderen is het van fundamenteel 
belang te waarborgen dat producties met MBS geregistreerd zijn, en dat de ontwerpfunctie 
deel vormt van de registratie.

Het is van belang dat de verplichting te beschikken over een MBS (waarvan de 
ontwerpfunctie deel vormt) rechtstreeks gericht is tot de fabrikant (die eveneens 
verantwoordelijk is voor het productontwerp). Indien van de evp-ontwerper een MBS wordt 
gevraagd, terwijl de in Bijlage V opgesomde feitelijke eisen voor productprestaties gericht 
zijn tot de fabrikant, wordt het moeilijk de wettelijk verantwoordelijke te bepalen en krijgen 
profiteurs de ruimte.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 65
ARTIKEL 7, LID 2

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 
beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd is, kan in het 
kader van de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
door een aangemelde instantie een EG-
typeonderzoek worden uitgevoerd dat wordt 
gevolgd door de juiste module die wordt
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
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ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

ontwerpfunctie zodanig in het 
toepassingsgebied van die registratie is 
opgenomen dat wordt voldaan aan de eisen 
die zijn geformuleerd in de delen 2 en 3 van 
Bijlage IV, wordt aangenomen dat het 
beheersysteem van die organisatie aan de 
eisen van bijlage V van deze richtlijn 
voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
zodanig de productontwerpfunctie omvat dat 
wordt voldaan aan de eisen die zijn 
geformuleerd in de delen 2 en 3 van Bijlage 
IV, en dat wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Or. en

Motivering

Het amendement gaat uit van amendement[en] 51 [en] 75 van het EP in eerste lezing. In het 
eerste deel van het amendement wordt de mogelijkheid geopend module B (EG-
typeonderzoek) te gebruiken in gevallen waar zulks overeenkomstig Bijlage 7, punt 6
verdedigbaar is. Een beheerssysteem (MBS) van het hier beschreven type voldoet niet als 
instrument om te waarborgen dat de producten voldoen aan de eisen van de 
overeenstemmingsbeoordelingen. Een MBS waarborgt niet dat er ecologische verbeteringen 
zijn aangebracht, maar veeleer dat het milieubeheer op georganiseerde wijze wordt 
benaderd.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 66
ARTIKEL 7, LID 2

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 

2. De 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures 
worden in de uitvoeringsmaatregelen 
gespecificeerd en laten de fabrikanten de 
keuze tussen de in bijlage IV beschreven 
interne ontwerpcontrole en het in bijlage V 



AM\557898NL.doc 33/84 PE 353.671v02-00

NL

beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd en evenredig met 
het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar 
behoren gerechtvaardigd is, kan in het 
kader van de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
door een aangemelde instantie een EG-
typeonderzoek worden uitgevoerd dat wordt 
gevolgd door de juiste module voor de 
productiefase die wordt beschreven in 
Besluit 93/465/EEG.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van 
die registratie is opgenomen, wordt 
aangenomen dat het beheersysteem van die 
organisatie aan de eisen van bijlage V van 
deze richtlijn voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 761/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 maart 2001 
inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) is geregistreerd en de 
ontwerpfunctie (die gelijkwaardig is aan de 
Bijlage V, deel 3 gedefinieerde) in het 
toepassingsgebied van die registratie is 
opgenomen, wordt aangenomen dat het 
beheersysteem van die organisatie aan de 
eisen van bijlage V van deze richtlijn 
voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de productontwerpfunctie omvat en dat 
wordt toegepast overeenkomstig 
geharmoniseerde normen waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt 
aangenomen dat dit beheersysteem aan de 
overeenkomstige eisen van bijlage V 
voldoet.

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen 
vallend evp wordt ontworpen door een 
organisatie die een beheersysteem heeft dat 
de ecologische-ontwerpfunctie omvat (die 
gelijkwaardig is aan de in Bijlage V, deel 3 
gedefinieerde) en dat wordt toegepast 
overeenkomstig geharmoniseerde normen 
waarvan het referentienummer in het 
Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt, wordt aangenomen dat dit 
beheersysteem aan de overeenkomstige 
eisen van bijlage V voldoet.

Or. en

Motivering

1) In het amendement wordt de mogelijkheid verduidelijkt module B (EG-typeonderzoek) te 
gebruiken, hetgeen een vergelijk zou zijn tussen de oorspronkelijke bedoeling van am 51 van 
het EP (module B standaard) en het GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD. 
Het gebruik van modules dient adequaat gerechtvaardigd te zijn en er dienen specifieke 
normen te worden opgesteld om het "naar behoren gerechtvaardigd" (zie het amendement op 
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bijlage VII hieronder) te sturen. In de nieuwe tekst worden eveneens de woorden "en 
evenredig met het risico" vermeden die in de documenten van COM en 
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD  staan en die inadequaat zijn omdat 
het niet gaat over veiligheid maar over milieu.

2) MBS (EMAS of andere) vormen geen adequaat instrument voor de 
overeenstemmingsbeoordeling van producten. De bepaling dat EMAS-registratie aan Bijlage 
V een vermoeden van overeenstemming verleent mits "de ontwerpfunctie in het 
toepassingsgebied van die registratie is opgenomen" heeft geen zin omdat onduidelijk is wat 
deze bepaling betekent. De ontwerpfunctie is niet gedefinieerd en kan op talloze manieren 
worden uitgelegd. Het zou alleen zin hebben als alle eisen van Bijlage VII inzake de 
overeenstemmingsbeoordeling van evp's (interne ontwerpsturing) opgenomen waren in het 
MBS. Als alternatief voor het schrappen van de verwijzingen naar Bijlage V en andere MBS-
stelsels dienen de aanvaarde EMS-stelsels de doorslaggevende elementen van het ecologisch 
ontwerp te bevatten zoals deze gedefinieerd worden in Bijlage V, deel 3.

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola en Martin Callanan

Amendement 67
ARTIKEL 7, LID 3

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

Indien het ontwerp van een evp dat valt 
onder de uitvoeringsmaatregelen buiten de 
organisatie van de fabrikant wordt 
uitgevoerd, blijft de fabrikant verplicht 
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de 
eisen in de uitvoeringsmaatregel die van 
toepassing is en dat hij, wanneer het evp op 
de markt wordt gebracht, beschikt over de 
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technische documentatie.

Or. en

Motivering

Indien het ontwerp van een evp  buiten de organisatie van de fabrikant wordt uitgevoerd, kan 
hij de productie en beschikbaarheid in de Gemeenschap van technische documentatie, waarin 
de overeenstemming van het evp met de in de uitvoeringsmaatregel bepaalde wettelijke eisen 
wordt aangetoond, controleren.

In gevallen dat de eenheid die het evp daadwerkelijk ontwerpt zich buiten de organisatie van 
de fabrikant bevindt en niet in de Gemeenschap gevestigd is (en dus niet onder de 
Gemeenschapswetgeving valt) moet degene die het product op de markt van de EU  brengt 
erop toezien dat het ontworpen is aan de hand van de desbetreffende uitvoeringsmaatregel.

Via dit amendement wordt opnieuw een in eerste instantie door de Commissie ingenomen en 
door het Parlement in eerste lezing gesteund standpunt opgenomen.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 68
ARTIKEL 7, LID 3

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

Indien het ontwerp van een evp dat valt 
onder de uitvoeringsmaatregelen buiten de 
organisatie van de fabrikant wordt 
uitgevoerd, blijft de fabrikant verplicht 
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de 
eisen in de uitvoeringsmaatregel die van 
toepassing is en dat hij, wanneer het evp op 
de markt wordt gebracht, beschikt over de 
technische documentatie.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
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beschikbaar gesteld. beschikbaar gesteld en staan in de 
Gemeenschap ter beschikking van de 
fabrikant.

Or. en

Motivering

In gevallen dat de eenheid die het evp daadwerkelijk ontwerpt zich buiten de organisatie van 
de fabrikant bevindt en niet in de Gemeenschap gevestigd is (en dus niet onder de 
Gemeenschapswetgeving valt) moet degene die het product op de markt van de EU  brengt 
erop toezien dat het ontworpen is aan de hand van de desbetreffende uitvoeringsmaatregel.

Via dit amendement wordt opnieuw een in eerste instantie door de Commissie ingenomen en 
door het Parlement in eerste lezing gesteund standpunt opgenomen. Ook moeten de 
documenten met het oog op een doelmatige controle in de Gemeenschap beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 69
ARTIKEL 7, LID 3

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

Indien het ontwerp van een evp dat valt 
onder de uitvoeringsmaatregelen buiten de 
organisatie van de fabrikant wordt
uitgevoerd, blijft de fabrikant verplicht 
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de 
eisen in de uitvoeringsmaatregel die van 
toepassing is en dat hij, wanneer het evp op 
de markt wordt gebracht, beschikt over de 
technische documentatie.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld en staan in de 
Gemeenschap ter beschikking van de 
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fabrikant.

Or. en

Motivering

Indien het ontwerp van een evp  buiten de organisatie van de fabrikant wordt uitgevoerd, kan 
hij de productie en beschikbaarheid in de Gemeenschap van technische documentatie, waarin 
de overeenstemming van het evp met de in de uitvoeringsmaatregel bepaalde wettelijke eisen 
wordt aangetoond, controleren.

In gevallen dat de eenheid die het evp daadwerkelijk ontwerpt zich buiten de organisatie van 
de fabrikant bevindt en niet in de Gemeenschap gevestigd is (en dus niet onder de 
Gemeenschapswetgeving valt) moet degene die het product op de markt van de EU  brengt 
erop toezien dat het ontworpen is aan de hand van de desbetreffende uitvoeringsmaatregel.
Via dit amendement wordt opnieuw een in eerste instantie door de Commissie ingenomen en 
door het Parlement in eerste lezing gesteund standpunt opgenomen.

Om instanties die toezicht houden op de markt in staat de stellen de markt doelmatig te 
controleren en te observeren, moeten zij, indien dit van belang is ter beoordeling van de 
overeenstemming van een product, de technische documentatie van een evp kunnen 
controleren. Om ervoor te zorgen dat deze documentatie, als de instanties voor markttoezicht 
hierom vragen, gemakkelijk beschikbaar is, moet de documentatie in de Gemeenschap 
beschikbaar zijn voor de fabrikant.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta

Amendement 70
ARTIKEL 7, LID 3

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld en staan in de 
Gemeenschap ter beschikking van de 
fabrikant.
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Or. en

Motivering

Om instanties die toezicht houden op de markt in staat de stellen de markt doelmatig te 
controleren en te observeren, moeten zij, indien dit van belang is ter beoordeling van de 
overeenstemming van een product, de technische documentatie van een evp kunnen 
controleren. Om ervoor te zorgen dat deze documentatie, als de instanties voor markttoezicht 
hierom vragen, gemakkelijk beschikbaar is, moet de documentatie in de Gemeenschap 
beschikbaar zijn voor de fabrikant. Dientengevolge moet de fabrikant (zoals gedefinieerd in 
de richtlijn) over de documentatie beschikken als het product op de markt wordt geplaatst. 
Hierdoor worden profiteurs afgeschrikt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 71
ARTIKEL 7, LID 3

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

3. Na het in de handel brengen en/of in 
gebruik nemen van een onder 
uitvoeringsmaatregelen vallend evp, houdt 
de fabrikant of zijn gemachtigde relevante 
documenten betreffende de uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling en de 
afgegeven verklaringen van overeen-
stemming gedurende een periode van tien 
jaar na de vervaardiging van het laatste evp 
beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

De relevante documenten worden binnen 
tien dagen na ontvangst van een verzoek van 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
beschikbaar gesteld.

Indien de fabrikant niet in de 
Gemeenschap gevestigd is en indien een 
erkend vertegenwoordiger ontbreekt, rust  
op de importeur de verplichting ervoor te 
zorgen dat het evp dat op de markt wordt 
gebracht of in dienst wordt genomen 
voldoet aan deze richtlijn en de geldende 
uitvoeringsmaatregel of, indien van 
toepassing, dat een eind wordt gemaakt aan 
eventuele inbreuken op de richtlijn. De 
importeur is eveneens verplicht de 
verklaring van overeenstemming en de 
technische documentatie te bewaren.

Or. en
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Motivering

Het is, indien de fabrikant of diens erkend vertegenwoordiger niet in de Gemeenschap 
gevestigd zijn, van fundamentele betekenis dat erop wordt toegezien dat de 
handelsmaatschappij die het product invoert, beschikt over de desbetreffende documentatie 
van de fabrikant die in een derde land gevestigd is, ten einde adequaat markttoezicht door de 
controle-instanties mogelijk te maken.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 72
ARTIKEL 8, LID 4

4. Het vermoeden van overeenstemming in 
de zin van deze richtlijn houdt in dat de 
Commissie, handelend volgens de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure, kan besluiten
dat andere milieukeuren overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 voldoen 
aan voorwaarden die ten opzichte van de 
communautaire milieukeur gelijkwaardig 
zijn. Van evp's waaraan zulk een milieukeur 
is toegekend, wordt aangenomen dat zij 
voldoen aan de voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel in zoverre de 
milieukeur aan die voorschriften voldoet.

4. Het vermoeden van overeenstemming in 
de zin van deze richtlijn houdt in dat de 
Commissie, handelend volgens de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure en na 
raadpleging van het Raadplegingsforum,
kan besluiten dat andere milieukeuren 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1980/2000 voldoen aan voorwaarden die ten 
opzichte van de communautaire milieukeur 
gelijkwaardig zijn. Van evp's waaraan zulk 
een milieukeur is toegekend, wordt 
aangenomen dat zij voldoen aan de 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp van 
de toepasselijke uitvoeringsmaatregel in 
zoverre de milieukeur aan die voorschriften 
voldoet.

Het besluit wordt gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen en het wordt 
uitdrukkelijk vermeld in de 
uitvoeringsmaatregel.

Or. en

Motivering

Om een open en doorzichtig proces te waarborgen in het belang van adequaat markttoezicht.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 73
ARTIKEL 8, LID 4

4. Het vermoeden van overeenstemming in 4. Het vermoeden van overeenstemming in 
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de zin van deze richtlijn houdt in dat de 
Commissie, handelend volgens de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure, kan besluiten
dat andere milieukeuren overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 voldoen 
aan voorwaarden die ten opzichte van de 
communautaire milieukeur gelijkwaardig 
zijn. Van evp's waaraan zulk een milieukeur 
is toegekend, wordt aangenomen dat zij 
voldoen aan de voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel in zoverre de 
milieukeur aan die voorschriften voldoet.

de zin van deze richtlijn houdt in dat de 
Commissie, handelend volgens de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure, kan besluiten
dat andere milieukeuren overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 voldoen 
aan voorwaarden die ten opzichte van de 
communautaire milieukeur gelijkwaardig 
zijn, mits deze andere keuren alle overal op 
het grondgebied van de Europese Unie 
worden  aanvaard. Van evp's waaraan zulk 
een milieukeur is toegekend, wordt 
aangenomen dat zij voldoen aan de 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp van 
de toepasselijke uitvoeringsmaatregel in 
zoverre de milieukeur aan die voorschriften 
voldoet.

Or. fr

Motivering

Om te waarborgen dat andere milieukeuren dan de Gemeenschapskeur, die kunnen dienen in 
het kader van het vermoeden van overeenstemming, van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 74
ARTIKEL 9, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen zodat de 
belanghebbenden op nationaal niveau 
worden geraadpleegd over het proces van 
het opstellen van en het toezicht op de 
geharmoniseerde normen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen zodat de 
belanghebbenden op nationaal niveau 
worden geraadpleegd over het proces van 
het opstellen van en het toezicht op de 
geharmoniseerde normen. Onderdeel 
hiervan dient te zijn dat op nationaal en 
Europees niveau actief steun wordt 
verleend en financiering geboden voor 
adequate participatie van belanghebbende 
groeperingen, met name organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld.

Or. en
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Motivering

Oorspronkelijk amendement 53 van het EP uit de eerste lezing. Indien grootschalig 
vertrouwen op normalisering wordt bepleit, moeten waarborgen inzake de toepassing ervan 
overeenkomstig de medebeslissingsprocedure worden genomen. Daarom moeten de vier 
hoofdfasen worden vermeld

1) opstelling van de taakomschrijving van het normalisatieorgaan (duidelijk en adequaat 
moeten de bedoelingen van de eisen in de uitvoeringsmaatregel worden weergegeven),

2) adequate betrokkenheid van belangen van het maatschappelijk middenveld in de 
normalisatiedialoog op EU - en nationaal niveau tijdens de ontwikkeling van de normen,

3)een procedure voor kritisch onderzoek van een voorgestelde norm (van de ontwerp-norm 
voorafgaande aan publicatie door het normalisatieorgaan AND voorafgaande aan publicatie 
in het Publicatieblad als geharmoniseerde norm), waarbij belanghebbenden (via het 
Raadplegingforum) betrokken zijn, met het oog op vaststelling van een mechanisme dat de 
Commissie in staat stelt het normalisatieorgaan te verzoeken bepaalde aspecten van de 
voorgestelde norm naar aanleiding van deze procedure te wijzigen

4) mogelijkheden voor LS te reageren op een norm die zij tijdens of na publicatie van deze 
norm inadequaat achten - bestaande leden 2 en 3 van artikel 9.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 75
ARTIKEL 9, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen zodat de 
belanghebbenden op nationaal niveau 
worden geraadpleegd over het proces van 
het opstellen van en het toezicht op de 
geharmoniseerde normen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen zodat de 
belanghebbenden op nationaal niveau 
worden geraadpleegd over het proces van 
het opstellen van en het toezicht op de 
geharmoniseerde normen. Onderdeel 
hiervan dient te zijn dat op nationaal en 
Europees niveau actief steun wordt 
verleend en financiering geboden voor 
adequate participatie van belanghebbende 
groeperingen, met name organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Motivering

Hoewel nieuwe structuren zijn opgezet om milieuactivisten op EU -niveau invloed te geven, 
kunnen deze en andere belangstellende groepen o.m. ten gevolge van ontbrekende 
financiering door nationale normalisatieorganen niet deelnemen aan het meer kritische 
nationale niveau van het normalisatieproces.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 76
ARTIKEL 9, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Geharmoniseerde normen worden 
niet gebruikt om het niveau van 
milieuprestatie of het ambitieniveau van 
eisen voor milieuaspecten te bepalen of te 
wijzigen (bij voorbeeld door grenswaarden 
vast te stellen).

Or. en

Motivering

De bedoeling van overweging 25 in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad moet in 
artikel 9 bindend worden vastgelegd. Men mag niet verwachten en het kan niet worden 
toegestaan dat geharmoniseerde normen worden gebruikt in het kader van besluiten over of 
wijzigingen van het niveau van milieuambitie/prestatie dat nagestreefd wordt door middel van 
de in de uitvoeringsmaatregelen vastgelegde eisen. Voorts wordt de milieuprestatie niet 
alleen bepaald aan de hand van grenswaarden. Het thema is breder. Storing van 
normbepaling in het uiteindelijke niveau van milieuprestatie van een in de 
uitvoeringsmaatregel vastgelegde eis kan eveneens het gevolg zijn van de keuze van bij 
voorbeeld een bepaalde meettechniek.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 77
ARTIKEL 9, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Opdrachten tot harmonisatie van 
normen die worden verstrekt aan een 
normalisatieorganisatie, worden 
geformuleerd na raadpleging van het 
Raadplegingsforum. Met het advies van het 
Raadplegingsforum wordt rekening 
gehouden.

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 78
ARTIKEL 9, LID 2 TER (nieuw)
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2 ter. Alvorens een norm door de 
normalisatieorganisatie definitief wordt 
vastgesteld, raadpleegt de Commissie het 
Raadplegingsforum inzake het ontwerp. 
Deze raadpleging betreft:
i) de kwaliteit en de geschiktheid van de
voorgestelde norm voor de gedefinieerde 
milieudoelen
ii) de besluitvormingsprocedure in de 
normalisatieorganisatie. Mocht het 
Raadplegingsforum wijzigingen op de 
ontwerpnorm voorstellen, dan verzoekt de 
Commissie de normalisatieorganisatie de 
ontwerpnorm dienovereenkomstig te 
wijzigen.

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 79
ARTIKEL 9, LID 2 QUATER (nieuw)

2 quater. Alvorens een besluit wordt 
genomen over een geharmoniseerde norm, 
raadpleegt de Commissie het 
Raadplegingsforum inzake de door de 
normalisatieorganisatie ingediende norm. 
Deze raadpleging betreft:
i) de kwaliteit en de geschiktheid van de 
voorgestelde norm voor de gedefinieerde 
milieudoelen
ii) de besluitvormingsprocedure in de 
normalisatieorganisatie. 
Met het advies van het Raadplegingsforum 
wordt rekening gehouden.

Or. en
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 80
ARTIKEL 9, LID 3

3. In het licht van dat advies van het comité 
besluit de Commissie de nummers van de 
geharmoniseerde normen in kwestie in het 
Publicatieblad van de Europese Unie bekend 
te maken, niet bekend te maken, onder 
voorbehoud bekend te maken, te handhaven 
of in te trekken.

3. In het licht van dat advies van het comité 
en van het advies van het 
Raadplegingsforum besluit de Commissie 
de nummers van de geharmoniseerde 
normen in kwestie in het Publicatieblad van 
de Europese Unie bekend te maken, niet 
bekend te maken, onder voorbehoud bekend 
te maken, te handhaven of in te trekken.

Or. en

Motivering

Indien grootschalig vertrouwen op normalisering wordt bepleit, moeten waarborgen inzake 
de toepassing ervan overeenkomstig de medebeslissingsprocedure worden genomen. Daarom 
moeten de vier hoofdfasen worden vermeld

1) opstelling van de taakomschrijving van het normalisatieorgaan (duidelijk en adequaat 
moeten de bedoelingen van de eisen in de uitvoeringsmaatregel worden weergegeven),

2) adequate betrokkenheid van belangen van het maatschappelijk middenveld in de 
normalisatiedialoog op EU - en nationaal niveau tijdens de ontwikkeling van de normen,

3) een procedure voor kritisch onderzoek van een voorgestelde norm (van de ontwerp-norm 
voorafgaande aan publicatie door het normalisatieorgaan AND voorafgaande aan publicatie 
in het Publicatieblad als geharmoniseerde norm), waarbij belanghebbenden (via het 
Raadplegingforum) betrokken zijn, met het oog op vaststelling van een mechanisme dat de 
Commissie in staat stelt het normalisatieorgaan te verzoeken bepaalde aspecten van de 
voorgestelde norm naar aanleiding van deze procedure te wijzigen

4) mogelijkheden voor LS te reageren op een norm die zij tijdens of na publicatie van deze 
norm inadequaat achten - bestaande leden 2 en 3 van artikel 9.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 81
ARTIKEL 9, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Om de doelmatigheid van normen te 
waarborgen voert de Commissie een 
permanente evaluatie uit van de 
milieuprestaties van de normen (met 
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inbegrip van de besluitvormingsprocedure 
in de normalisatieorganisatie) en de manier 
waarop de raadplegings- en 
wijzigingsprocedures werken.
Te dien einde doet de Commissie in iedere 
zittingsperiode verslag aan het Europees 
Parlement en de Raad, en eventueel stelt zij 
de nodige wijzigingen van de kaderrichtlijn 
voor. 

Or. en

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 82
ARTIKEL 10

Op grond van uitvoeringsmaatregelen 
kunnen fabrikanten of hun gemachtigden die 
componenten en subeenheden op de markt 
brengen en/of in gebruik nemen, worden 
verplicht aan de fabrikant van evp's die 
onder uitvoeringsmaatregelen vallen 
relevante informatie te verstrekken over de 
materiaalsamenstelling en het verbruik van 
energie, materialen en/of hulpbronnen van 
de door hen geproduceerde componenten of 
subeenheden.

Op grond van uitvoeringsmaatregelen 
kunnen fabrikanten of hun gemachtigden die 
componenten en subeenheden op de markt 
brengen en/of in gebruik nemen, worden 
verplicht aan de fabrikant van evp's die 
onder uitvoeringsmaatregelen vallen 
relevante informatie te verstrekken over de 
materiaalsamenstelling en het verbruik van 
hulpbronnen van de door hen geproduceerde 
componenten of subeenheden tijdens het 
gebruik.

Or. en

Motivering

De term "hulpbronnen" omvat energie en materialen. Grondslag en voorwaarde voor 
verwezenlijking van de doelen van de richtlijn zijn vergelijkbare gegevens voor 
milieuprofielen. Maar als niet bij amendement de specificatie "tijdens het gebruik" wordt 
ingelast, kan de vergelijkbaarheid van gegevens niet overeenkomstig de doelen van de 
richtlijn worden bewerkstelligd. De huidige formulering maakt uiteenlopende interpretaties 
mogelijk.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 83
ARTIKEL 11
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

De lidstaten zien erop toe dat door de 
fabrikanten overeenkomstig de in de 
uitvoeringsmaatregel vastgelegde eisen ten 
aanzien van het ecologisch ontwerp 
verklaringen omtrent de milieuprestaties 
worden ingediend bij de desbetreffende 
instanties. De gegevens worden centraal 
verwerkt en in bruikbare vorm ter 
beschikking gesteld voor kritisch onderzoek 
door publieke opinie en deskundigen.
Te dien einde wordt in de 
uitvoeringsmaatregel aangegeven welke 
standaard-verslagformulieren voor de 
elementen in kwestie bestemd zijn en de 
lidstaten wijzen de organen aan die 
verantwoordelijk zijn voor verzameling en 
verwerking van de gegevens op nationaal 
en/of Europees niveau.

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 
maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 
maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

De lidstaten delen de Commissie mee welke 
autoriteiten bevoegd zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn.

De lidstaten delen de Commissie mee welke 
autoriteiten bevoegd zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn.

2. Over de precieze aard en de structuur van 
de informatie-uitwisseling tussen de 
Commissie en de lidstaten wordt 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure een besluit genomen.

2. Over de precieze aard en de structuur van 
de informatie-uitwisseling tussen de 
Commissie en de lidstaten wordt 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure een besluit genomen.

3. De Commissie neemt passende 
maatregelen om de in dit artikel bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en te ondersteunen.

3. De Commissie neemt passende 
maatregelen om de in dit artikel bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en te ondersteunen.
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3 bis. Er wordt specifieke financiële steun 
toegewezen voor het opzetten van een 
netwerk ter bevordering van doelmatig 
energiegebruik.

Or. en

Motivering

Heropneming van de uitbreiding van de functies van deze richtlijn die dienen voor de 
uitwisseling van gegevens en het opzetten van een netwerk ter bevordering van doelmatig 
energiegebruik op basis van de EP-amendementen 55 en 76 (met enkele aan EP-am 75 over 
hetzelfde onderwerp ontleende verbeteringen). Door middel van dit amendement wordt 
overweging 22 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ten uitvoer gelegd: "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, is een van de essentiële voordelen van de richtlijn."

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 84
ARTIKEL 11, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 
maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 
maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

De lidstaten zien er, met name door 
uitbreiding van steunnetwerken en -
structuren, op toe dat zij kleine, 
middelgrote en microbedrijven ertoe 
aanmoedigen zich reeds in de 
productontwerpfase een ecologisch 
verantwoorde strategie eigen te maken, 
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zodat zij er qua ecologisch ontwerp steeds 
verder op vooruitgaan en de noodzaak van 
toekomstige Europese wetgeving wordt 
ondervangen.

Or. en

Motivering

Amendement 55, eerste lezing (gedeeltelijk).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 85
ARTIKEL 11, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen om de voor de 
uitvoering van deze richtlijn bevoegde 
autoriteiten aan te moedigen met elkaar 
samen te werken en aan elkaar en aan de 
Commissie informatie te verstrekken 
teneinde de werking van deze richtlijn te 
ondersteunen, met name wat de uitvoering 
van artikel 6 betreft.

De lidstaten zien erop toe dat door de 
fabrikanten overeenkomstig de in de 
uitvoeringsmaatregel vastgelegde eisen ten 
aanzien van het ecologisch ontwerp 
verklaringen omtrent de milieuprestaties 
worden ingediend bij de desbetreffende 
instanties. De gegevens worden centraal 
verwerkt en op bruikbare wijze ter 
beschikking gesteld voor kritisch onderzoek 
door publieke opinie en deskundigen. 
Met het oog hierop worden in de 
uitvoeringsmaatregel  matrices vastgelegd 
voor het standaardiseren van de 
verslaglegging over de elementen in kwestie 
en de lidstaten wijzen instanties aan die 
verantwoordelijk zijn voor de inzameling en 
verwerking van de gegevens op nationaal 
en/of EU-niveau.

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 

De administratieve samenwerking en 
uitwisseling van informatie geschieden met 
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maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

maximale gebruikmaking van elektronische 
communicatiemiddelen en kunnen door 
relevante communautaire programma's 
worden ondersteund.

De lidstaten delen de Commissie mee welke 
autoriteiten bevoegd zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn.

De lidstaten delen de Commissie mee welke 
autoriteiten bevoegd zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Heropneming van de uitbreiding van de functies van deze richtlijn die dienen voor de 
uitwisseling van gegevens en het opzetten van een netwerk ter bevordering van doelmatig 
energiegebruik op basis van de EP-amendementen 55 en 76 (met enkele aan EP-am 75 over 
hetzelfde onderwerp ontleende verbeteringen). Door middel van dit amendement wordt 
overweging 22 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ten uitvoer gelegd: "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, is een van de essentiële voordelen van de richtlijn."

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 86
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat het 
MKB beschikt over de noodzakelijke 
middelen voor ecologisch ontwerp en 
aanpassing. Via deze steun worden bij 
voorbeeld oplossingen voor productontwerp 
geboden of gegevens aangereikt ter 
ondersteuning van oplossingen op het 
gebied van herontwerp, opleiding en 
deskundigheid in een toegankelijke vorm.

Or. en

Motivering

Amendement 55, eerste lezing (gedeeltelijk).
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 87
ARTIKEL 11, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Indien lidstaten beoordelingen door 
derden overeenkomstig artikel 7 opzetten, 
wijzen zij onafhankelijke, deskundige 
aangemelde instanties aan.

Or. en

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 88
ARTIKEL 11, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Met het oog op de controle van 
gelijkvormigheidsbeoordelingen door 
derden wijzen de lidstaten onafhankelijke, 
deskundige, aangemelde instanties aan als 
voorgeschreven in artikel 7.

Or. en

Motivering

Herintroduceert de aanwijzing van aangemelde instanties uit EP-amendementen 55 en 76.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 89
ARTIKEL 12, LID 1

1. De Commissie stelt volgens de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure 
uitvoeringsmaatregelen vast.

1. De Commissie stelt, handelend 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure, met het oog op de 
milieuprioriteiten van de Gemeenschap, 
zoals vastgesteld in Besluit nr. 
1600/2002/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 
Richtlijn 75/442/EEG, het OSPAR-Verdrag 
en andere relevante EU-milieuwetgeving en 
–strategieën, en gelet op het doel dat wordt 
gesteld in het Protocol van Kyoto bij het 
VN-Raamverdrag inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), 
uitvoeringsmaatregelen vast, wanneer aan
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de volgende criteria wordt voldaan:

a) wat betreft de selectie van de evp's 
waarop de uitvoeringsmaatregel van 
toepassing moet zijn:
(i) het evp vertegenwoordigt een significant 
omzet- en handelsvolume, d.w.z. in de orde 
van grootte van 200.000 eenheden per jaar 
binnen de Gemeenschap;
(ii) het evp heeft een significant milieu-
effect;
(iii) het evp biedt een significant potentieel 
voor verbetering met betrekking tot het 
milieueffect zonder dat dit buitensporige 
kosten met zich meebrengt;
(iv) op het evp is geen andere relevante 
wetgeving of zelfregulering van toepassing, 
zoals een vrijwillige overeenkomst waarmee 
bijvoorbeeld de beleidsdoelstellingen 
sneller of goedkoper worden bereikt dan 
met bindende voorschriften, en voldoet, 
indien nodig, aan de acceptatiecriteria van 
Bijlage VII bis;
b) wat betreft de inhoud van de maatregel:
(i) er wordt rekening gehouden met de hele 
levenscyclus van het product;
(ii) er is, vanuit het oogpunt van de 
gebruiker, geen significant nadelig effect 
voor de werking van het product;
(iii) er zijn geen schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid, de veiligheid en het milieu;
(iv) er is geen significant nadelig effect 
voor de consument, met name niet wat de 
betaalbaarheid en de levenscycluskosten 
van het product betreft;
(v) er wordt rekening gehouden met 
eventuele consequenties voor kleine en 
middelgrote ondernemingen of voor 
specifieke productgroepen die in hoofdzaak 
door kleine en middelgrote ondernemingen 
worden vervaardigd;
(vi) in principe heeft het vaststellen van een 
ecologisch ontwerpvoorschrift niet tot 
gevolg dat een fabrikantgebonden 
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technologie aan producenten wordt 
opgelegd.

Or. en

Motivering

Dit amendement legt uit wat bedoeld wordt met een significant omzet- en handelsvolume en 
stelt grenzen aan de bevoegdheden die middels de comitologieprocedure aan de Commissie 
worden overgedragen. Daarnaast respecteert het het beginsel van duurzaamheid, d.w.z. er 
wordt aangegeven dat bij het beoordelen van het mogelijke niveau van verbeteringen (in de 
zin van milieu-impact) ook rekening moet worden gehouden met de kosten.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 90
ARTIKEL 12, LID 2

2. Een evp waarop een 
uitvoeringsmaatregel van toepassing moet 
zijn, voldoet aan de volgende criteria:

2. De Commissie stelt het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte over de 
vaststelling van uitvoeringsmaatregelen, 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 
de Raad.

a) het evp vertegenwoordigt volgens de 
laatst beschikbare cijfers in de 
Gemeenschap een omzet- en 
handelsvolume van meer dan 200.000 
eenheden; 
b) het evp heeft, gelet op de hoeveelheden 
die in de handel zijn gebracht of in gebruik 
zijn genomen, in de Gemeenschap een 
significant milieueffect, zoals bepaald in bij
Besluit nr. 1600/2002/EG vastgestelde 
prioriteiten van de Gemeenschap;
c) het evp biedt een significant potentieel 
voor verbetering met betrekking tot het 
milieueffect zonder dat dit buitensporige 
kosten met zich meebrengt. Aan dit 
criterium wordt voldaan op de volgende 
voorwaarden:
- er is geen andere communautaire 
wetgeving van toepassing;
- het probleem wordt niet door 
marktwerking opgelost;
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- tussen de op de markt beschikbare evp's 
met een gelijkwaardige functionaliteit 
bestaan grote verschillen in 
milieuprestaties.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat het Europees Parlement goed wordt geïnformeerd over de 
activiteiten van de Commissie betreffende het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 91
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER C

c) het evp biedt een significant potentieel 
voor verbetering met betrekking tot het 
milieueffect zonder dat dit buitensporige 
kosten met zich meebrengt. Aan dit 
criterium wordt voldaan op de volgende 
voorwaarden:

c) het evp biedt een significant potentieel 
voor verbetering met betrekking tot het 
milieueffect zonder dat dit buitensporige 
kosten met zich meebrengt. Aan dit 
criterium wordt voldaan op de volgende 
voorwaarden:

- er is geen andere communautaire 
wetgeving van toepassing;

- er is geen andere communautaire 
wetgeving van toepassing;

- het probleem wordt niet door 
marktwerking opgelost;

- het probleem wordt niet door 
marktwerking opgelost;

- er bestaat volgens de Commissie geen 
vrijwillige overeenkomst met betrekking tot 
dit product dat door een voldoende groot 
aantal betrokken is ondertekend, met een 
aangepaste geografische dekking van de 
Europese Unie en met bevredigende 
resultaten;

- tussen de op de markt beschikbare evp's 
met een gelijkwaardige functionaliteit 
bestaan grote verschillen in milieuprestaties.

- tussen de op de markt beschikbare evp's 
met een gelijkwaardige functionaliteit 
bestaan grote verschillen in milieuprestaties.

Or. fr

Motivering

Wanneer de Commissie overweegt een uitvoeringsmaatregel vast te stellen voor een bepaald 
type product waarvoor een vrijwillige overeenkomst bestaat, moet de Commissie aantonen 
dat deze overeenkomst onvoldoende is.
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Het is belangrijk het instrument 'vrijwillige overeenkomsten' niet te dwarsbomen op basis van 
onterechte beschuldigingen. De Commissie moet dus bewijzen dat het karakter van de 
vrijwillige overeenkomsten niet volstaat alvorens te overwegen een uitvoeringsmaatregel vast 
te stellen.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 92
ARTIKEL 12, LID 4

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

4. De uitvoeringsmaatregelen omvatten de 
in bijlage VII vermelde elementen en 
worden voorafgegaan door een analyse 
waarin de gevolgen voor milieu, 
consumenten en fabrikanten, met inbegrip 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
beoordeeld worden vanuit het oogpunt van 
concurrentievermogen, innovatie, 
markttoegang en kosten en baten.

a) houdt zij rekening met de levenscyclus 
van het product;
b) voert zij een analyse uit waarin de 
gevolgen voor milieu, consumenten en 
fabrikanten, met inbegrip van kleine en 
middelgrote ondernemingen, beoordeeld 
worden vanuit het oogpunt van 
concurrentievermogen, innovatie, 
markttoegang en kosten en baten;
c) houdt zij rekening met de bestaande 
nationale milieuwetgeving die de lidstaten 
als relevant beschouwen;
d) pleegt zij naar behoren overleg met de 
belanghebbenden;
e) stelt zij, op basis van de onder b) 
genoemde beoordeling, een toelichting op 
bij het ontwerp voor een 
uitvoeringsmaatregel;
f) bepaalt zij de uitvoeringsdatum c.q. data 
en een eventuele gefaseerde of overgangs-
maatregel 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 
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ondernemingen worden vervaardigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement introduceert de verplichting voor de Commissie een analyse te maken van de 
gevolgen van de uitvoeringsmaatregelen en wel overeenkomstig de doelstellingen van het 
pakket 'Betere regelgeving'.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 93
ARTIKEL 12, LID 5

5. De uitvoeringsmaatregelen voldoen aan 
de volgende criteria:

5. Bij het vaststellen van 
uitvoeringsmaatregelen gebruikt de 
Commissie de kennis die is opgedaan bij de 
ontwikkeling van Europese labels.

a) er is, vanuit het oogpunt van de 
gebruiker, geen significant nadelig effect 
voor de werking van het product;
b) er zijn geen schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu;
c) er is geen significant nadelig effect voor 
de consument, met name niet wat de betaal-
baarheid en de levenscycluskosten van het 
product betreft;
d) er is geen significant nadelig effect voor 
het concurrentievermogen van fabrikanten, 
ook niet op markten buiten de 
Gemeenschap;
e) in principe heeft het vaststellen van een 
ecologisch ontwerpvoorschrift niet tot 
gevolg dat een fabrikantgebonden 
technologie aan producenten wordt 
opgelegd;
f) aan de fabrikant wordt geen overdreven 
zware administratieve last opgelegd.

Or. en
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Motivering

Beoogd wordt ervoor te zorgen dat bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen gebruik 
wordt gemaakt van de meest recente kennis.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 94
ARTIKEL 12, LID 6

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 
eisen inzake ecologisch ontwerp 
overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld.

6. De eisen moeten zodanig worden 
geformuleerd dat gegarandeerd wordt dat 
de instanties voor markttoezicht kunnen 
nagaan of het evp voldoet aan de eisen van 
de uitvoeringsmaatregel. De 
uitvoeringsmaatregel moet specificeren of 
de controle direct op het evp dan wel op 
basis van de technische documentatie kan 
plaatsvinden.

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 
milieuaspecten die een significant 
milieueffect hebben.
In de uitvoeringsmaatregel kan ook worden 
bepaald dat met betrekking tot de 
gespecificeerde parameters inzake 
ecologisch ontwerp bedoeld in bijlage I, 
deel 1, geen voorschrift inzake ecologisch 
ontwerp vereist is.

Or. en

Motivering

Beoogd wordt de instanties voor markttoezicht beter in staat te stellen te controleren dat het 
evp voldoet aan de eisen in de uitvoeringsmaatregel.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 95
ARTIKEL 12, LID 6

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 
eisen inzake ecologisch ontwerp 

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 
eisen inzake ecologisch ontwerp 
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overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld.

overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld

De eisen die in de uitvoeringsmaatregelen 
worden vastgesteld, moeten op het evp zelf 
meetbaar zijn.
Voor evp's zoals bedoeld in artiekl 12, lid 2, 
met de hoogste milieu-impact in de 
gebruiksfase, richten de eisen in bijlage I 
en II zich uitsluitend op de reductie van het 
energieverbruik en andere predominante 
aspecten in de gebruiksfase.

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 
milieuaspecten die een significant 
milieueffect hebben.

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 
milieuaspecten die een significant 
milieueffect hebben.

In de uitvoeringsmaatregel kan ook worden 
bepaald dat met betrekking tot de 
gespecificeerde parameters inzake 
ecologisch ontwerp bedoeld in bijlage I, 
deel 1, geen voorschrift inzake ecologisch 
ontwerp vereist is.

In de uitvoeringsmaatregel kan ook worden 
bepaald dat met betrekking tot de 
gespecificeerde parameters inzake 
ecologisch ontwerp bedoeld in bijlage I, 
deel 1, geen voorschrift inzake ecologisch 
ontwerp vereist is.

Or. en

Motivering

In de uitvoeringsmaatregelen vastgestelde eisen moeten direct op het evp meetbaar zijn. Het 
zou tot juridische onzekerheid leiden indien eisen zouden gelden voor andere gebieden dan 
het product zelf. Dit zou uiteindelijk resulteren in marktverstoringen en ook zou een goed 
markttoezicht niet langer zijn gegarandeerd.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 96
ARTIKEL 12, LID 6

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 
eisen inzake ecologisch ontwerp 
overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld.

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 
eisen inzake ecologisch ontwerp 
overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld, voor predominante milieu-
aspecten die meetbaar zijn op het product 
zelf.

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 

Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 
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milieuaspecten die een significant 
milieueffect hebben.

milieuaspecten die een significant 
milieueffect hebben.

In de uitvoeringsmaatregel kan ook worden 
bepaald dat met betrekking tot de 
gespecificeerde parameters inzake 
ecologisch ontwerp bedoeld in bijlage I, 
deel 1, geen voorschrift inzake ecologisch 
ontwerp vereist is.

In de uitvoeringsmaatregel kan ook worden 
bepaald dat met betrekking tot de 
gespecificeerde parameters inzake 
ecologisch ontwerp bedoeld in bijlage I, 
deel 1, geen voorschrift inzake ecologisch 
ontwerp vereist is.

Or. en

Motivering

Correspondeert met AM 67 uit eerste lezing. De Raad heeft de tekst van bijlage II gewijzigd, 
vandaar dat ook hier aanpassingen nodig zijn.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 97
ARTIKEL 12, LID 7

7. De voorschriften moeten zodanig worden 
geformuleerd dat gegarandeerd wordt dat de 
instanties voor markttoezicht kunnen nagaan 
of de evp voldoet aan de eisen van de 
uitvoeringsmaatregel. De 
uitvoeringsmaatregel moet specificeren of de 
controle direct op het evp dan wel op basis 
van de technische documentatie kan
plaatsvinden.

7. De voorschriften moeten zodanig worden 
geformuleerd dat gegarandeerd wordt dat de 
instanties voor markttoezicht kunnen nagaan 
of de evp voldoet aan de eisen van de 
uitvoeringsmaatregel. De 
uitvoeringsmaatregel moet specificeren of de 
controle direct op het evp dan wel, bij wijze 
van uitzondering, op basis van de 
technische documentatie moet plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de markttoezichtinstanties hun werk effectief kunnen doen, moeten ze 
in de regel in staat zijn de conformiteit van het evp op het product zelf vast te stellen. Alleen 
bij hoge uitzondering mag markttoezicht alleen stoelen op controle van de technische 
documentatie. Dit om het risico te reduceren dat zogenaamde 'free riders' producten op de 
markt brengen, vergezeld van een vals technisch dossier, die niet aan de wettelijke eisen 
voldoen.
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Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 98
ARTIKEL 12, LID 8

8. De uitvoeringsmaatregelen omvatten de 
in bijlage VII vermelde elementen.

schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid wordt afgedekt door de amendementen die op artikel 12 zijn ingediend.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 99
ARTIKEL 13, LID 2

2. Tijdens de overgangsperiode waarin het 
in lid 1 bedoelde eerste werkplan opgesteld 
wordt, kan de Commissie evenwel
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure en de criteria in artikel 
12 en na raadpleging van het overlegforum, 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
producten die in het EKP beschouwd 
worden als producten die een grote bijdrage 
kunnen leveren tot de kosteneffectieve 
beperking van broeikasgasemissies.

2. De Commissie stelt overeenkomstig de in 
artikel 15, lid 2, bedoelde procedure en na 
raadpleging van het overlegforum
uitvoeringsmaatregelen vast voor tenminste 
de producten die in het EKP beschouwd 
worden als producten die een grote bijdrage 
kunnen leveren tot de kosteneffectieve 
beperking van broeikasgasemissies, zoals 
verwarmings- en waterverwarmings-
toestellen, elektrische motorsystemen, 
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).
De Commissie stelt binnen 12 maanden na 
de goedkeuring van de kaderrichtlijn een 
afzonderlijke uitvoeringsmaatregel vast. 
Voor ICT-producten moet het verbruik in 
de "uit"-stand als algemene regel tot het 
technisch haalbare minimum worden 
beperkt.
Indien de Commissie goede redenen heeft 
om indiening van een voorstel op de 
bovenvermelde gebieden te weigeren, 
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bijvoorbeeld omdat er een vrijwillige 
overeenkomst bestaat waarmee de 
beleidsdoelstellingen sneller of goedkoper 
worden bereikt dan met bindende 
voorschriften, verschaft zij het Europees 
Parlement en de Raad een formele 
rechtvaardiging van haar desbetreffende 
besluit.
Na raadpleging van het in artikel 14 
bedoelde overlegforum stelt de Commissie, 
rekening houdend met de totale milieu-
impact, een werkplan voor de volgende drie 
jaar vast dat een indicatieve lijst bevat van 
productgroepen die voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen als prioritair 
worden beschouwd en presenteert dit plan 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
De lijst van productgroepen moet door de 
Commissie periodiek worden aangepast na 
raadpleging van het in artikel 15 bedoelde 
comité.
De Commissie legt een keer per vijf jaar 
een verslag voor aan het Europees 
Parlement en de Raad met de resultaten op 
de gebieden waarvoor 
uitvoeringsmaatregelingen zijn vastgesteld 
en waar vrijwillige overeenkomsten worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

AM 59 eerste lezing identiek aan AM 16 van de rapporteur. AM 59 was evenwel 
nauwkeuriger en ambitieuzer. Door het kader goed te keuren, geeft het EP de Commissie een 
grote verantwoordelijkheid. Alvorens deze blanco cheque uit te schrijven, moeten we 
garanties hebben betreffende de manier waarop de Commissie dit kader gaat gebruiken.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 100
ARTIKEL 13, LID 2

2. Tijdens de overgangsperiode waarin het in 
lid 1 bedoelde eerste werkplan opgesteld 
wordt, kan de Commissie evenwel 

2. Tijdens de overgangsperiode waarin het in 
lid 1 bedoelde eerste werkplan opgesteld 
wordt, kan de Commissie evenwel 
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overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure en de criteria in artikel 
12 en na raadpleging van het in artikel 14 
genoemde overlegforum, uitvoeringsmaat-
regelen vaststellen voor de producten die in 
het EKP beschouwd worden als producten 
die een grote bijdrage kunnen leveren tot de 
kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies.

overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure en de criteria in artikel 
12 en na raadpleging van het in artikel 14 
genoemde overlegforum, uitvoeringsmaat-
regelen vaststellen voor de producten die in 
het EKP beschouwd worden als producten 
die een grote bijdrage kunnen leveren tot de 
kosteneffectieve beperking van 
broeikasgasemissies.

De Commissie dient binnen 12 maanden na 
de goedkeuring van de kaderrichtlijn een 
afzonderlijke uitvoeringsmaatregel in voor 
het verminderen van standby-verliezen van 
alle producten. Voor ICT-producten moet 
het verbruik in de "uit"-stand als algemene 
regel tot het technisch haalbare minimum 
worden beperkt

Or. en

Motivering

Amendement 59, eerste lezing.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 101
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
Afwijkingsmogelijkheden

Deze richtlijn laat het recht van de lidstaten 
onverlet om, overeenkomstig het Verdrag, 
stringentere regels te handhaven of vast te 
stellen met betrekking tot het ecologisch 
ontwerp van evp's, teneinde te komen tot 
een hoog niveau van bescherming van 
milieu en volksgezondheid en voor de 
continuïteit van de energievoorziening. 
Richtlijn 98/34/EG is alleen van toepassing 
op dergelijke nationale maatregelen.

Or. en
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Motivering

Beoogd wordt de lidstaten de mogelijkheid te bieden een EU-norm aan te passen aan hun 
eigen specifieke situatie (bijv. klimaatverschillen, verschillende regionale milieukenmerken en 
-prioriteiten), om een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid te 
bereiken zoals bedoeld in artikel 95.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 102
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
Afwijkingsmogelijkheden

Deze richtlijn laat het recht van de lidstaten 
onverlet om, overeenkomstig het Verdrag, 
stringentere regels te handhaven of vast te 
stellen met betrekking tot het ecologisch 
ontwerp van evp's, teneinde te komen tot 
een hoog niveau van bescherming van 
milieu en volksgezondheid en voor de 
continuïteit van de energievoorziening. 
Richtlijn 98/34/EG is alleen van toepassing 
op dergelijke nationale maatregelen.

Or. en

Motivering

Stoelt op AM 61 en overweging 20 van het gemeenschappelijk standpunt. Deze tekst 
weerspiegelt de noodzaak voor lidstaten 'verder te gaan' wanneer er sprake is van geëigende 
beleidsredenen (bijv. specifieke regionale milieukenmerken zoals blackouts, watertekort, 
ernstige problemen met de luchtkwaliteit, milieu/gezondheidsbesmetting) of ontheffingslasten 
(het delen van lasten m.b.t. broeikasgassen). Een vergelijkbaar kader bestaat ook in de VS in 
verband met eisen inzake energie-efficiëntie. Afzonderlijke staten mogen in verband met 
duidelijk gedefinieerde redenen van openbaar beleid ambitieuzere eisen vaststellen. Het is 
niet ongebruikelijk dat richtlijnen van het artikel 95-type bepalingen bevatten die aangeven 
dat de desbetreffende harmonisatie een minimumharmonisatie is.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 103
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)
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Artikel 13 bis
Afwijkingsmogelijkheden

Deze richtlijn laat het recht van de lidstaten 
onverlet om, overeenkomstig het Verdrag 
en het voorzorgsbeginsel, stringentere 
regels te handhaven of vast te stellen met 
betrekking tot productie, invoer, verkoop en 
gebruik van evp's wanneer zij zulks nodig 
achten voor het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van milieu en 
volksgezondheid en voor de continuïteit van 
de energievoorziening.

Or. en

Motivering

Een voorstel op grond van artikel 95 zou ertoe kunnen leiden dat de lidstaten op dit vlak niet 
strenger dan de EU-eisen zouden mogen zijn. Dit is met name relevant voor gevaarlijke 
stoffen en onderwerpen met een regionaal belang zoals waterefficiëntie, doelstellingen inzake 
afvalrecyclage of quota voor de reductie van broeikasgassen krachtens Kyoto, of de richtlijn 
inzake plafonds voor emissies. Daarnaast is het algemeen bekend dat nationale initiatieven 
tot verdere EU-actie leiden en dit effect mag niet geëlimineerd worden. Dit zorgt ervoor dat 
het EP wel 'de staart afhakt', d.w.z minimumeisen vaststelt en het op de markt brengen van de 
slechtste producten beperkt, maar niets doet aan de andere kant van het spectrum, d.w.z. de 
lidstaten de mogelijkheid biedt betere producten te eisen en zo innovatie verder te stimuleren.

Dergelijke mechanismen bestaan reeds op andere terreinen (artikel 13, lid 2, van richtlijn 
2001/37/EG betreffende tabaksproducten, PB L 194 van 18.7.2001, en de recente herziening 
van de richtlijn over detergentia).

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 104
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bisr
Zelfregulering

Voorstellen voor vrijwillige 
overeenkomsten of andere 
zelfreguleringsmaatregelen worden grondig 
onderzocht door het Bureau voor 
ecologisch ontwerp, dat gebruik maakt van 
analytische studies om vast te stellen in 
hoeverre zij geschikt zijn om de 
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nagestreefde doeleinden te verwezenlijken, 
waarbij onder andere gekeken wordt naar 
ambitieniveau, doelstellingen en beoogde 
rapportage- en herzieningsprocedures, 
naast de in bijlage VII bis vermelde 
minimale acceptatiecriteria.

Or. en

Motivering

Amendement 60, eerste lezing.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 105
ARTIKEL 14

De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij 
de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog 
heeft voor een evenwichtige deelname van 
vertegenwoordigers van de lidstaten en alle 
belanghebbende partijen van dat product/die 
productgroep zoals het bedrijfsleven, met 
inbegrip van KMO's, de ambachtelijke 
industrie, handelaars, kleinhandelaars, 
importeurs, milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. De 
Commissie stelt het reglement van orde van 
het forum vast.

De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij 
de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog 
heeft voor een evenwichtige deelname van 
vertegenwoordigers van de lidstaten en alle 
belanghebbende partijen van dat product/die 
productgroep zoals het bedrijfsleven, met 
inbegrip van KMO's, de ambachtelijke 
industrie, handelaars, kleinhandelaars, 
importeurs, milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. Het 
forum draagt in het bijzonder bij aan het 
vaststellen en herzien van 
uitvoeringsbepalingen en het beoordelen 
van zelfreguleringsmaatregelen. De 
Commissie stelt het reglement van orde van 
het forum vast met daarin bepalingen over 
financiering voor de deelname van 
relevante groepen van de civiele 
samenleving.

Or. en
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Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 106
ARTIKEL 14

De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij 
de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog 
heeft voor een evenwichtige deelname van 
vertegenwoordigers van de lidstaten en alle 
belanghebbende partijen van dat product/die 
productgroep zoals het bedrijfsleven, met 
inbegrip van KMO's, de ambachtelijke 
industrie, handelaars, kleinhandelaars, 
importeurs, milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. De 
Commissie stelt het reglement van orde van 
het forum vast.

De Commissie draagt er zorg voor dat zij bij 
de uitvoering van haar activiteiten ten 
aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog 
heeft voor een evenwichtige deelname van 
vertegenwoordigers van de lidstaten en alle 
belanghebbende partijen van dat product/die 
productgroep zoals het bedrijfsleven, met 
inbegrip van KMO's, de ambachtelijke 
industrie, handelaars, kleinhandelaars, 
importeurs, milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. Deze partijen 
komen bijeen in een overlegforum. Het 
forum draagt in het bijzonder bij aan het 
vaststellen en herzien van 
uitvoeringsbepalingen en het beoordelen 
van zelfreguleringsmaatregelen. De 
Commissie stelt het reglement van orde van 
het forum vast met daarin bepalingen over 
financiering voor de deelname van 
relevante groepen van de civiele 
samenleving.

Or. en

Motivering

Amendement 63, eerste lezing.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 107
ARTIKEL 19

Uiterlijk …* evalueert de Commissie, na 
raadpleging van het in artikel 14 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 

Uiterlijk …* evalueert de Commissie, na 
raadpleging van het in artikel 14 genoemde 
overlegforum, de doeltreffendheid van deze 
richtlijn, met inbegrip van 
uitvoeringsmaatregelen, in het bijzonder wat 
de toepassing van de Nieuwe Benadering 
betreft, het democratisch evenwicht en de 
transparantie van comitologieprocedures, 
de effectieviteit van 
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tot wijziging voor. conformiteitsbeoordelingen en
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, rekening houdende met 
toekomstige grondwettelijke bepalingen 
inzake delegatie van regelgeving.

Or. en

Motivering

Het gebruik van comitologie voor het vaststellen van uitvoeringsbepalingen en van 
particuliere standaardisatie-organen voor het vaststellen van normen (Nieuwe Benadering) 
vereist een herzieningsprocedure om voor voldoende toezicht op de delegatie van 
milieuregelgeving te zorgen. Bij de herziening moet ook gekeken worden naar het niveau van 
milieu-ambitie van de resulterende uitvoeringsbepalingen en alternatieven op het gebied van 
zelfregulering, en naar de doeltreffendheid van procedures voor markttoezicht en 
conformiteitsbeoordelingen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 108
ARTIKEL 19

Uiterlijk …* evalueert de Commissie, na 
raadpleging van het in artikel 14 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.

Uiterlijk …* evalueert de Commissie, na 
raadpleging van het in artikel 14 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, alsook de 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
maatregelen binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn die 'service design' 
(functioneel en systeemdenken) 
bevorderen, in tegenstelling tot 'product 
design', met name om dematerialisatie en 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen te 
stimuleren. Hiertoe presenteert de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad ten laatste zes maanden voor 
herziening van deze richtlijn een verslag en
zij legt zo nodig aan het Europees Parlement 
en de Raad voorstellen tot wijziging voor.
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Or. en

Motivering

Gerelateerd aan AM 3 van Anders Wijkman. Het concept van 'service design' is vanuit het 
oogpunt van energie-efficiëntie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen veelbelovend. Het 
heeft in het proces van ecologisch ontwerp tot nu toe evenwel geen vooraanstaande rol 
gekregen en moet derhalve bij de herziening worden bekeken.

Amendement ingediend door Peter Liese, Holger Krahmer en Karl-Heinz Florenz

Amendement 109
BIJAGE I, DEEL 3

Voorschriften voor de fabrikant schrappen
1. Aan de hand van de milieuaspecten die 
in de uitvoeringsmaatregelen als sterk 
beïnvloedbaar door het productontwerp zijn 
aangemerkt, moeten de fabrikanten van 
evp’s een beoordeling maken van het evp-
model over de gehele levenscyclus op basis 
van realistische veronderstellingen ten 
aanzien van de omstandigheden waaronder 
en de doeleinden waarvoor het wordt 
gebruikt.
Op basis van die beoordeling stellen de 
fabrikanten het ecologisch profiel van het 
evp-model op. Dit wordt gebaseerd op uit 
milieuoogpunt relevante productkenmerken 
en over de gehele levenscyclus van het 
product plaatsvindende inputs/outputs die 
in meetbare fysische grootheden worden 
uitgedrukt.
2. De fabrikant gebruikt deze beoordeling 
om alternatieve ontwerpen en de bereikte 
milieuprestaties van het product te 
evalueren aan de hand van benchmarks.
Deze benchmarks worden door de 
Commissie in de uitvoeringsmaatregel 
vastgesteld op basis van de tijdens de 
uitwerking van de maatregel vergaarde 
informatie.
Bij de keuze van een specifieke 
ontwerpoplossing moet een redelijk 
evenwicht worden bereikt tussen de 
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verschillende milieuaspecten en tussen 
milieuaspecten en andere relevante 
overwegingen, zoals veiligheid en 
gezondheid, technische eisen inzake 
functionaliteit, kwaliteit en prestaties, en 
economische aspecten, inclusief 
productiekosten en verkoopbaarheid, 
terwijl alle relevante wetgeving moet 
worden nageleefd.

Or. en

Motivering

Het EP schrapte dit deel van de bijlage in eerste lezing (AM 66). Een 
levenscyclusbeoordeling is voor het MKB een te grote last. De naleving van deze bepaling in 
derde landen is moeilijk te controleren. In plaats van verplichte eisen voor alle bedrijven kan 
gedacht worden aan stimulansen voor bedrijven die een levenscyclusbeoordeling maken.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 110
BIJAGE II, PUNT 1

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 
wordt een aantal in de handel zijnde 
representatieve modellen van het evp in 
kwestie geselecteerd en wordt vastgesteld 
welke technische opties er zijn om de 
milieuprestaties van het product te ver-
beteren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de economische haalbaarheid van de 
opties en wordt vermeden dat de prestaties 
of het nut voor de consument significant 
afnemen.

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 
wordt een aantal in de handel zijnde 
representatieve modellen van het evp in 
kwestie geselecteerd en wordt vastgesteld 
welke technische opties er zijn om de 
milieuprestaties van het product te ver-
beteren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de economische haalbaarheid van de 
opties en wordt vermeden dat de prestaties 
of het nut voor de consument significant 
afnemen.

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren.

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren.

Zowel bij de analyse (met name bij de 
analyse van de levenscycluskosten), als bij 
het vaststellen van eisen wordt gebruik 
gemaakt van internationale benchmarks. 
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Dit garandeert dat de op EU-niveau 
opgelegde efficiëntiedrempels ten minste 
net zo ambitieus zijn als de drempels op 
internationaal niveau en op andere 
markten. Internationale benchmarks 
garanderen ook dat de voor de analyses 
gebruikte gegevens wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en rekening houden met 
de bestaande internationale studies over de 
efficiëntie en de kosten van de meest 
efficiënte technologie die op de markt 
beschikbaar is.

Op basis van deze analyse en rekening 
houdend met de economische en technische 
uitvoerbaarheid alsmede met het potentieel 
voor verbetering worden concrete 
maatregelen genomen teneinde het 
milieueffect van het product te verminderen.

Op basis van deze analyse en rekening 
houdend met de economische en technische 
uitvoerbaarheid alsmede met het potentieel 
voor verbetering worden concrete 
maatregelen genomen teneinde het 
milieueffect van het product te 
minimaliseren.

Met betrekking tot het energieverbruik 
tijdens het gebruik wordt de energie-
efficiëntie of het energieverbruik voor 
representatieve evp-modellen zo vastgesteld 
dat de levenscycluskosten voor de 
eindgebruikers zo laag mogelijk zijn, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
gevolgen van andere milieuaspecten. De 
methode voor de levenscycluskostenanalyse 
gaat uit van een reële discontovoet op basis 
van door de Europese Centrale Bank 
verstrekte gegevens, en van een realistische 
levensduur van het evp; zij wordt gebaseerd 
op de som van de variaties in aankoopprijs 
(die voortvloeien uit de variaties in 
industriële kosten) en in gebruikskosten, die 
het resultaat zijn van de verschillende 
niveaus van opties voor technische 
verbetering, verdisconteerd over de 
levensduur van de in beschouwing genomen 
representatieve evp-modellen. De 
gebruikskosten zijn voornamelijk het 
energieverbruik en de extra kosten van 
andere hulpbronnen (zoals water of 
wasmiddel).

Met betrekking tot het energieverbruik 
tijdens het gebruik worden specifieke eisen 
inzake ecologisch ontwerp vastgesteld op 
hetzij het niveau van het product op de 
markt dat het best presteert, hetzij het 
niveau van de laagste levenscycluskosten 
voor de eindverbruikers voor 
representatieve evp-modellen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van andere milieuaspecten. De methode voor 
de levenscycluskostenanalyse gaat uit van 
een reële discontovoet op basis van door de 
Europese Centrale Bank verstrekte 
gegevens, en van een realistische levensduur 
van het evp; zij wordt gebaseerd op de som 
van de variaties in aankoopprijs (die 
voortvloeien uit de variaties in industriële 
kosten) en in gebruikskosten, die het 
resultaat zijn van de verschillende niveaus 
van opties voor technische verbetering, 
verdisconteerd over de levensduur van de in 
beschouwing genomen representatieve evp-
modellen. De gebruikskosten zijn 
voornamelijk het energieverbruik en de extra 
kosten van andere hulpbronnen (zoals water 
of wasmiddel).

Er wordt een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd betreffende de relevante 

Er wordt een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd betreffende de relevante 
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elementen (zoals de prijs van energie of 
andere hulpbronnen, de kosten van 
grondstoffen of de productiekosten, 
kortingen) en, waar dit zinvol is, het in 
aanmerking nemen van externe 
milieukosten, om na te gaan of er 
significante veranderingen zijn en of de 
algemene conclusies solide zijn. De eis 
wordt dienovereenkomstig aangepast.

elementen (zoals de prijs van energie of 
andere hulpbronnen, de kosten van 
grondstoffen of de productiekosten, 
kortingen) en, waar dit zinvol is, het in 
aanmerking nemen van externe 
milieukosten, om na te gaan of er 
significante veranderingen zijn en of de 
algemene conclusies solide zijn. De eis 
wordt dienovereenkomstig aangepast.

Een soortgelijke methodologie kan voor 
andere hulpbronnen zoals water worden 
toegepast.

Een soortgelijke methodologie kan voor 
andere hulpbronnen zoals water worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Correspondeert met AM 67 uit eerste lezing. De Raad heeft de tekst van bijlage II gewijzigd, 
vandaar dat ook hier aanpassingen nodig zijn.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 111
BIJAGE II, PUNT 1

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 
wordt een aantal in de handel zijnde 
representatieve modellen van het evp in 
kwestie geselecteerd en wordt vastgesteld 
welke technische opties er zijn om de 
milieuprestaties van het product te ver-
beteren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de economische haalbaarheid van de 
opties en wordt vermeden dat de prestaties 
of het nut voor de consument significant 
afnemen.

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 
wordt een aantal in de handel zijnde 
representatieve modellen van het evp in 
kwestie geselecteerd en wordt vastgesteld 
welke technische opties er zijn om de 
milieuprestaties van het product te ver-
beteren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de economische haalbaarheid van de 
opties en wordt vermeden dat de prestaties 
of het nut voor de consument significant 
afnemen.

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren.

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren.

Zowel bij de analyse (met name bij de 
analyse van de levenscycluskosten), als bij 
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het vaststellen van eisen wordt gebruik 
gemaakt van internationale benchmarks. 
Dit garandeert dat de op EU-niveau 
opgelegde efficiëntiedrempels ten minste 
net zo ambitieus zijn als de drempels op 
internationaal niveau en op andere 
markten. Internationale benchmarks 
garanderen ook dat de voor de analyses 
gebruikte gegevens wetenschappelijk
onderbouwd zijn en rekening houden met 
de bestaande internationale studies over de 
efficiëntie en de kosten van de meest 
efficiënte technologie die op de markt 
beschikbaar is.

Op basis van deze analyse en rekening 
houdend met de economische en technische
uitvoerbaarheid alsmede met het potentieel 
voor verbetering worden concrete 
maatregelen genomen teneinde het 
milieueffect van het product te verminderen.

Op basis van deze analyse en rekening 
houdend met de economische en technische 
uitvoerbaarheid alsmede met het potentieel 
voor verbetering worden concrete 
maatregelen genomen teneinde het 
milieueffect van het product te 
minimaliseren.

Met betrekking tot het energieverbruik 
tijdens het gebruik wordt de energie-
efficiëntie of het energieverbruik voor 
representatieve evp-modellen zo vastgesteld 
dat de levenscycluskosten voor de 
eindgebruikers zo laag mogelijk zijn,
waarbij rekening wordt gehouden met de 
gevolgen van andere milieuaspecten. De 
methode voor de levenscycluskostenanalyse 
gaat uit van een reële discontovoet op basis 
van door de Europese Centrale Bank 
verstrekte gegevens, en van een realistische 
levensduur van het evp; zij wordt gebaseerd 
op de som van de variaties in aankoopprijs 
(die voortvloeien uit de variaties in 
industriële kosten) en in gebruikskosten, die 
het resultaat zijn van de verschillende 
niveaus van opties voor technische 
verbetering, verdisconteerd over de 
levensduur van de in beschouwing genomen 
representatieve evp-modellen. De 
gebruikskosten zijn voornamelijk het 
energieverbruik en de extra kosten van 
andere hulpbronnen (zoals water of 
wasmiddel).

Met betrekking tot het energieverbruik 
tijdens het gebruik worden specifieke eisen 
inzake ecologisch ontwerp vastgesteld op 
hetzij het niveau van het product op de 
markt dat het best presteert, hetzij het 
niveau van de laagste levenscycluskosten 
voor de eindverbruikers voor 
representatieve evp-modellen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van andere milieuaspecten. De methode voor 
de levenscycluskostenanalyse gaat uit van 
een reële discontovoet op basis van door de 
Europese Centrale Bank verstrekte 
gegevens, en van een realistische levensduur 
van het evp; zij wordt gebaseerd op de som 
van de variaties in aankoopprijs (die 
voortvloeien uit de variaties in industriële 
kosten) en in gebruikskosten, die het 
resultaat zijn van de verschillende niveaus 
van opties voor technische verbetering, 
verdisconteerd over de levensduur van de in 
beschouwing genomen representatieve evp-
modellen. De gebruikskosten zijn 
voornamelijk het energieverbruik en de extra 
kosten van andere hulpbronnen (zoals water 
of wasmiddel).
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Bij het vaststellen van 
minimumefficiëntiedrempels moet ook 
rekening worden gehouden met een waarde 
voor de vermeden kooldioxide-emissies. De 
waarde voor de vermeden kooldioxide-
emissies wordt vastgesteld door de 
Commissie en wordt regelmatig 
geactualiseerd. De externe kosten van 
kooldioxide-emissies mogen worden 
opgenomen in de 'base-case' berekening.
Voor andere aspecten dan energieverbruik 
in de gebruiksfase, gekozen voor een 
uivoeringsmaatregel, stelt het 
onafhankelijk orgaan van deskundigen, op 
grond van door producenten aangeleverde 
gegevens, een benchmark voor het product 
vast. Specifieke eisen inzake ecologisch 
ontwerp worden vastgesteld op hetzij de 
beste technologie die op de markt 
beschikbaar is, hetzij het niveau van de 
laagste levenscycluskosten, rekening 
houdende met andere milieu-aspecten.

Er wordt een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd betreffende de relevante 
elementen (zoals de prijs van energie of 
andere hulpbronnen, de kosten van 
grondstoffen of de productiekosten, 
kortingen) en, waar dit zinvol is, het in 
aanmerking nemen van externe 
milieukosten, om na te gaan of er 
significante veranderingen zijn en of de 
algemene conclusies solide zijn. De eis 
wordt dienovereenkomstig aangepast.

Er wordt een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd betreffende de relevante 
elementen (zoals de prijs van energie of 
andere hulpbronnen, de kosten van 
grondstoffen of de productiekosten, 
kortingen) en, waar dit zinvol is, het in 
aanmerking nemen van externe 
milieukosten, om na te gaan of er 
significante veranderingen zijn en of de 
algemene conclusies solide zijn. De eis 
wordt dienovereenkomstig aangepast.

Een soortgelijke methodologie kan voor 
andere hulpbronnen zoals water worden 
toegepast.

Een soortgelijke methodologie kan voor 
andere hulpbronnen zoals water worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Stoelt op EP-AM 67. Herintroduceert een duidelijk ambitieniveau voor zowel eisen 
betreffende energie in de gebruiksfase, als eisen die geen betrekking hebben op energie in de 
gebruiksfase ('minimaliseren' in plaats van 'verminderen', en gebruik van beste 
praktijken/beste prestaties op de markt of benchmarks op basis van de beste technologie die 
op de markt beschikbaar is), herintroduceert de juiste tekst m.b.t. LLCC en de internalisering 
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van externe kosten van vermeden kooldioxide-emissies in de berekening.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 112
BIJAGE II, PUNT 1, ALINEA 2

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren.

Door middel van de technische, 
economische en milieuanalyse zal ook 
worden vastgesteld welke van de op de 
markt beschikbare producten en technologie 
voor de betreffende milieuaspecten de beste 
prestaties leveren tegen economisch 
verantwoorden kosten.

Or. fr

Motivering

Deze toevoeging is absoluut noodzakelijk om rekening te houden met de internationale 
concurrentiesutuatie waar de producenten in de EU mee te maken hebben.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta

Amendement 113
BIJAGE IV, PUNT 1

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger die zich van 
de in punt 2 van deze bijlage vastgestelde 
verplichtingen kwijt, garandeert en verklaart 
dat het evp aan de relevante voorschriften 
van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel 
voldoet. De verklaring van 
overeenstemming kan op een of meer 
producten betrekking hebben en moet door
de fabrikant worden bewaard.

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger die zich van 
de in punt 2 van deze bijlage vastgestelde 
verplichtingen kwijt, garandeert en verklaart 
dat het evp aan de relevante voorschriften 
van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel 
voldoet. De verklaring van 
overeenstemming kan op een of meer 
producten betrekking hebben en moet voor
de fabrikant binnen de EU beschikbaar 
worden gehouden .

Or. en

Motivering

Markttoezichtinstanties kunnen de markt alleen effectief monitoren indien zij de technische 
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documentatie van het evp kunnen controleren, indien dit nodig is voor het beoordelen van de 
conformiteit van het product. Om ervoor te zorgen dat deze documentatie snel beschikbaar is 
wanneer de markttoezichtinstanties erom vragen, moet deze binnen de Gemeenschap voor de 
fabrikant beschikbaar worden gehouden. De fabrikant (zoals gedefinieerd in de richtlijn) zal 
de documentatie zo hebben wanneer het product op de markt wordt gebracht. Dit zal
afschrikkend werken op zogenaamde 'free riders'.

Amendement ingediend door Peter Liese en Karl-Heinz Florenz

Amendement 114
BIJAGE IV, PUNT 1

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger die zich van 
de in punt 2 van deze bijlage vastgestelde 
verplichtingen kwijt, garandeert en verklaart 
dat het evp aan de relevante voorschriften 
van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel 
voldoet. De verklaring van 
overeenstemming kan op een of meer 
producten betrekking hebben en moet door 
de fabrikant worden bewaard.

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger die zich van 
de in punt 2 van deze bijlage vastgestelde 
verplichtingen kwijt, garandeert en verklaart 
dat het evp aan de relevante voorschriften 
van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel 
voldoet. De verklaring van 
overeenstemming kan op een of meer 
producten betrekking hebben en moet door 
de fabrikant binnen de Gemeenschap 
worden bewaard.

Or. en

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 115
BIJAGE IV, PUNT 3

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product wordt vervaardigd overeenkomstig 
de in punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties 
en de op het product toepasselijke eisen van 
de maatregel.

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product hetzij wordt of is vervaardigd 
overeenkomstig de in punt 2 bedoelde 
ontwerpspecificaties en de op het product 
toepasselijke eisen van de maatregel.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat de fabrikant verantwoordelijk is om ervoor te 
zorgen dat een evp voldoet aan de EU-wetgeving. Aangezien het de rol van handelsfirma's is 
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eindproducten te kopen en te verkopen op de voor hen beste markt, moet hun verplichting 
erop toe te zien dat de producten die ze kopen, geproduceerd zijn overeenkomstig de eisen 
voor evp's duidelijk in de tekst worden opgenomen. Wanneer men de intentie heeft een 
product op de EU-markt te brengen, moet ervoor worden gezorgd dat het ontworpen en 
gefabrikeerd wordt overeenkomstig de toepasselijke evp-eisen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 116
BIJAGE IV, PUNT 3

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product wordt vervaardigd overeenkomstig 
de in punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties 
en de op het product toepasselijke eisen van 
de maatregel.

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product hetzij wordt of is vervaardigd 
overeenkomstig de in punt 2 bedoelde 
ontwerpspecificaties en de op het product 
toepasselijke eisen van de maatregel.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat de fabrikant verantwoordelijk is om ervoor te 
zorgen dat een evp voldoet aan de EU-wetgeving. Aangezien het de rol van handelsfirma's is 
eindproducten te kopen en te verkopen op de voor hen beste markt, moet hun verplichting 
erop toe te zien dat de producten die ze kopen, geproduceerd zijn overeenkomstig de eisen 
voor evp's duidelijk in de tekst worden opgenomen. Wanneer men de intentie heeft een 
product op de EU-markt te brengen, moet ervoor worden gezorgd dat het ontworpen en 
gefabrikeerd wordt overeenkomstig de toepasselijke evp-eisen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 117
BIJAGE IV, PUNT 3

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product wordt vervaardigd overeenkomstig 
de in punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties 
en de op het product toepasselijke eisen van 
de maatregel.

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product is vervaardigd overeenkomstig de in 
punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties en de 
op het product toepasselijke eisen van de 
maatregel.

Or. en
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 118
BIJAGE IV, PUNT 3

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product wordt vervaardigd overeenkomstig 
de in punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties 
en de op het product toepasselijke eisen van 
de maatregel.

3. De fabrikant neemt alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
product is vervaardigd overeenkomstig de in 
punt 2 bedoelde ontwerpspecificaties en de 
op het product toepasselijke eisen van de 
maatregel.

Or. en

Motivering

De fabrikant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat een evp voldoet aan de EU-
wetgeving. Aangezien het de rol van handelsfirma's is eindproducten te kopen en te verkopen 
op de voor hen beste markt, moet hun verplichting erop toe te zien dat de producten die ze 
kopen, geproduceerd zijn overeenkomstig de eisen voor evp's duidelijk in de tekst worden 
opgenomen. Wanneer men de intentie heeft een product op de EU-markt te brengen, moet 
ervoor worden gezorgd dat het ontworpen en gefabrikeerd wordt overeenkomstig de in de EU 
toepasselijke wettelijke eisen.

Amendement ingediend door Peter Liese en Holger Krahmer

Amendement 119
BIJAGE V

Bijlage V schrappen
Milieubeheersysteem
(als bedoeld in artikel 7)
1. In deze module wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant die aan de 
verplichtingen van punt 2 van deze bijlage 
voldoet, garandeert en verklaart dat het evp 
aan de eisen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet. De fabrikant 
of zijn gemachtigde vertegenwoordiger 
moeten de in artikel 4 bedoelde CE-
markering op elk exemplaar van het evp 
aanbrengen en een schriftelijke verklaring 
van overeenstemming opstellen. De 
verklaring van overeenstemming kan op 
een of meer producten betrekking hebben 
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en moet door de fabrikant worden bewaard.
2. De fabrikant moet de in punt 3 van deze 
bijlage gespecificeerde elementen van het 
milieubeheersysteem toepassen.
3. Milieubeheersysteem
In dit punt worden de elementen van het 
milieubeheersysteem gedefinieerd alsmede 
de procedures die nodig zijn voor de 
verbetering van de milieuprestaties van 
producten teneinde te garanderen dat het 
evp aan de eisen van de toepasselijke 
uitvoeringsmaatregel voldoet.
3.1. Het beleid inzake de milieuprestaties 
van producten
De fabrikant moet verbeteringen in de 
algemene milieuprestaties van producten 
kunnen aantonen en voorzien in een kader 
voor het bepalen en herzien van 
doelstellingen en indicatoren voor de 
milieuprestaties van producten, rekening 
houdend met de eisen van de 
uitvoeringsmaatregel.
Al de door de fabrikant goedgekeurde 
bepalingen om het ecologische profiel van 
het product vast te stellen en te verbeteren 
via ontwerp en fabricage, moeten op 
systematische en geordende wijze worden 
gedocumenteerd in de vorm van 
schriftelijke procedures en instructies.
Zij moeten met name een adequate 
beschrijving bevatten van:
– de significante milieuaspecten en 
-effecten van de producten en een 
toelichting hierop;
– de doelstellingen en indicatoren voor de 
milieuprestaties van het product, de 
organisatiestructuur, de 
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden 
van het management, en de toewijzing van 
middelen met betrekking tot de toepassing 
en het onderhoud ervan;
– de na de fabricage uit te voeren controles 
en tests om de productprestaties ten 
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opzichte van de milieuprestatie-indicatoren 
te verifiëren;
– procedures om de vereiste documentatie 
te controleren en ervoor te zorgen dat ze 
wordt bijgewerkt;
– de methode om de toepassing en de 
doeltreffendheid van het 
milieubeheersysteem te verifiëren.
3.2. Planning
De fabrikant zorgt voor het vaststellen en 
het onderhoud van:
a) procedures voor het vaststellen van het 
ecologische profiel van het product;
b) doelstellingen en indicatoren voor de 
milieuprestaties van het product waarbij, 
rekening houdend met technische en 
economische eisen, technologische opties 
in beschouwing worden genomen;
c) een programma om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.
3.3 Toepassing
a) verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
worden gedefinieerd en gedocumenteerd 
teneinde ervoor te zorgen dat de producten 
effectieve milieuprestaties leveren en dat 
verslag over de werking van het systeem 
wordt uitgebracht met het oog op 
herziening en verbetering;
b) er worden documenten opgesteld waarin 
de toegepaste ontwerpcontrole en 
verificatietechnieken en de bij het ontwerp 
van het product toegepaste processen en 
systematische maatregelen worden 
beschreven;
c) documenten waarin de resultaten 
worden beschreven van metingen die in 
verband met de eisen inzake ecologisch 
ontwerp zijn uitgevoerd, met inbegrip van 
gegevens betreffende de overeenstemming 
van deze metingen vergeleken met de in de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel gestelde 
eisen inzake ecologisch ontwerp;
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d) de fabrikant stelt specificaties op waarin 
met name wordt opgegeven welke normen 
werden toegepast, waar de in artikel 9 
bedoelde normen niet worden toegepast of 
waar ze de eisen van de relevante 
uitvoeringsmaatregel niet volledig dekken, 
en welke middelen werden gebruikt om de 
naleving te garanderen;
e) de fabrikant zorgt voor het opstellen en 
het onderhoud van informatie ter 
beschrijving van de kernelementen van het 
milieubeheersysteem en de procedures voor 
het controleren van alle vereiste 
documenten.
3.4 Controle en corrigerende maatregelen
a) de fabrikant zorgt voor het opstellen en 
het onderhoud van procedures om gevallen 
van niet-overeenstemming te onderzoeken 
en te behandelen, en om uit corrigerende 
maatregelen voortvloeiende veranderingen 
in de gedocumenteerde procedures in 
praktijk te brengen;
b) de fabrikant voert ten minste om de drie
jaar een volledige interne audit van het 
milieubeheersysteem uit.

Or. en

Motivering

Amendement 74, eerste lezing.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta

Amendement 120
BIJAGE V, PUNT 1

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant die zich van 
de verplichtingen van punt 2 van deze 
bijlage kwijt, garandeert en verklaart dat het 
evp aan de voorschriften van de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet. 
De verklaring van overeenstemming kan op 
een of meer producten betrekking hebben en 

1. In deze bijlage wordt de procedure 
beschreven waarbij de fabrikant die zich van 
de verplichtingen van punt 2 van deze 
bijlage kwijt, garandeert en verklaart dat het 
evp aan de voorschriften van de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet. 
De verklaring van overeenstemming kan op 
een of meer producten betrekking hebben en 
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moet door de fabrikant worden bewaard. moet voor de fabrikant binnen de EU 
beschikbaar worden gehouden.

Or. en

Motivering

Markttoezichtinstanties kunnen de markt alleen effectief monitoren indien zij de technische 
documentatie van het evp kunnen controleren, indien dit nodig is voor het beoordelen van de 
conformiteit van het product. Om ervoor te zorgen dat deze documentatie snel beschikbaar is 
wanneer de markttoezichtinstanties erom vragen, moet deze binnen de Gemeenschap voor de 
fabrikant beschikbaar worden gehouden. De fabrikant (zoals gedefinieerd in de richtlijn) zal 
de documentatie zo hebben wanneer het product op de markt wordt gebracht. Dit zal 
afschrikkend werken op zogenaamde 'free riders'.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 121
BIJAGE VII, PUNT 3

3. de in bijlage I, deel 1 bedoelde 
paramaters inzake ecologisch ontwerp ten 
aanzien waarvan geen voorschriften inzake 
ecologisch ontwerp gelden;

schrappen

Or. en

Motivering

Het nieuwe lid 3 is niet-geëigend aangezien het het idee van uitvoeringsmaatregelen 
introduceert en zegt dat een eis betreffende ecologisch ontwerp niet nodig is. Dit is 
contraproductief aangezien het het bedrijfsleven niet zal aanzetten tot het verbeteren van de 
prestaties van hun producten ten aanzien van deze 'non-eisen'. Dit zal belemmerend werken 
voor innovatie en het is zeer ongebruikelijk is een wetstekst te zeggen dat geen prestatie wordt 
verlangd. Ook zou het een effectieve restrictie creëren op het vaststellen van nationale eisen 
ten aanzien van aspecten, ondanks het feit dat deze op EU-niveau niet zijn gereguleerd.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 122
BIJAGE VII, PUNT 5

5. de toe te passen meetnormen en/of 
meetmethoden; indien beschikbaar moeten 
geharmoniseerde normen worden toegepast 

5. de toe te passen meetnormen en/of 
meetmethoden; indien beschikbaar moeten 
geharmoniseerde normen ten aanzien van 
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waarvan het referentienummer in het 
Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt;

het meten worden toegepast waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad van 
de Europese Unie is bekendgemaakt;

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde normen hebben in het algemeen een vrijwillig karakter (zie overweging 24, 
artikel 2, lid 26 en bijlagen IV en V). Meetnormen moeten evenwel een verplicht karakter 
hebben om een voor iedereen gelijke uitgangspositie te creëren en vergelijkingen van 
metingen mogelijk te maken tussen verschillende evp's die onder de uitvoeringsmaatregelen 
vallen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 123
BIJAGE VII, PUNT 6

6. de gegevens voor de 
overeenstemmingsbeoordeling 
overeenkomstig Besluit 93/465/EEG:

6. de gegevens voor de 
overeenstemmingsbeoordeling 
overeenkomstig Besluit 93/465/EEG:

- bij toepassing van (een) andere module(s) 
dan module A: de factoren die tot de selectie 
van die specifieke procedure hebben geleid;

- de factoren die tot de selectie van de
procedure voor de conformiteitsbeoordeling 
hebben geleid; de factoren die in het 
bijzonder moeten worden bekeken zijn:
a) bestaande nationale of Europese milieu-
en/of veiligheidswetgeving voor de 
desbetreffende productgroep die tests door 
derde partijen verplicht stelt;
b) onbevredigende, door de betrokkenen 
zelf afgegeven conformiteitsverklaringen, 
of het gebruik van EMS van conformiteit 
op het gebied van ecologisch ontwerp;
c) omvang of urgentie van de milieu-impact 
of de vereiste verbeteringen;

- indien van toepassing: de criteria voor de 
goedkeuring en/of certificering van derden.

- indien van toepassing: de criteria voor de 
goedkeuring en/of certificering van derden.

Wanneer in andere CE-voorschriften voor 
hetzelfde evp andere modules zijn 
vastgesteld, heeft de in de 
uitvoeringsmaatregel bepaalde module 
voorrang voor de desbetreffende eis;
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Or. en

Motivering

Er bestaat behoefte aan een duidelijke definitie, inclusief criteria voor wanneer de 
verschillende modules gebruikt moeten worden.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 124
BIJAGE VII, PUNT 7 BIS (nieuw)

7 bis. Mogelijke ecolabels, andere dan het 
Gemeenschapslabel, zoals bedoeld in 
artikel 8, lid 4, voor het doel van 
veronderstelling van conformiteit, die 
geacht worden te voldoen aan voorwaarden 
die equivalent zijn aan die welke gelden 
voor het ecolabel van de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Met het oog op een open en transparante proces, in het belang van een goed markttoezicht.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 125
BIJAGE VII, PUNT 7 BIS (nieuw)

7 bis. Mogelijke ecolabels andere dan het 
Gemeenschapslabel, zoals bedoeld in 
artikel 8, lid 4, voor het doel van 
veronderstelling van conformiteit, die 
geacht worden te voldoen aan voorwaarden 
die equivalent zijn aan die welke gelden 
voor het ecolabel van de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Met het oog op een open en transparante proces, in het belang van een goed markttoezicht.
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