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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 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
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))
(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0453)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 2

(2) Energieverbruikende producten 
("evp’s") nemen een groot deel van het 
verbruik van natuurlijke hulpbronnen en 
energie in de Gemeenschap voor hun 
rekening. Daarnaast hebben zij nog enkele 
andere belangrijke milieueffecten. Bij de 
grote meerderheid van op de 
communautaire markt beschikbare 
productcategorieën kunnen milieueffecten 

(2) Energieverbruikende producten 
("evp’s") nemen een groot deel van het 
verbruik van natuurlijke hulpbronnen en 
energie in de Gemeenschap voor hun 
rekening. Daarnaast hebben zij nog enkele 
andere belangrijke milieueffecten. Bij de 
grote meerderheid van op de 
communautaire markt beschikbare 
productcategorieën kunnen milieueffecten 

  
1 Aangenomen teksten van 20.4.2004, P6_TA(2004)0302.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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van zeer uiteenlopende omvang worden 
waargenomen, hoewel zij vergelijkbare 
functionele prestaties leveren. Met het oog 
op duurzame ontwikkeling moet de 
voortdurende verbetering van het algemene 
milieueffect van die producten worden 
aangemoedigd, vooral door de 
voornaamste oorzaken van negatieve 
milieueffecten op te sporen en overdracht 
van verontreiniging tegen te gaan, wanneer 
dit niet leidt tot buitensporige kosten.

van zeer uiteenlopende omvang worden 
waargenomen, hoewel zij vergelijkbare 
functionele prestaties leveren. Met het oog 
op duurzame ontwikkeling moet de 
voortdurende verbetering van het algemene 
milieueffect van die producten worden 
aangemoedigd, vooral door de 
voornaamste oorzaken van negatieve 
milieueffecten op te sporen en overdracht 
van verontreiniging tegen te gaan. 

Motivering

Gedeeltelijke  wederopneming van de tekst van amendement 5 uit de eerste lezing.

Amendement 2
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) In artikel 95, lid 3, van het Verdrag 
wordt de Commissie verzocht bij haar 
voorstellen van een hoog 
milieubeschermingsniveau uit te gaan, 
daarbij in het bijzonder rekening houdend 
met alle nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 79 uit de eerste lezing. Ondanks de 
rechtsgrondslag van artikel 95 dient erop te worden gewezen dat een hoog 
milieubeschermingsniveau een eerste vereiste is.

Amendement 3
OVERWEGING 7

(7) De eisen inzake ecologisch ontwerp 
moeten worden vastgesteld met 
inachtneming van de doelstellingen en 
prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 

(7) De eisen inzake ecologisch ontwerp 
moeten worden vastgesteld met 
inachtneming van de doelstellingen en 
prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 
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Gemeenschap, waaronder in voorkomend 
geval de van toepassing zijnde 
doelstellingen van de betreffende 
thematische strategieën van dat 
programma.

Gemeenschap, waaronder ook de in het 
kader van de thematische strategieën van 
het zesde milieuactieprogramma 
aangekondigde doelstellingen, zoals de 
thematische strategie inzake duurzaam 
gebruik van hulpbronnen en de 
thematische strategieën inzake 
afvalpreventie en recycling, de 
beleidsaanbevelingen van het Europees 
programma inzake klimaatverandering 
(EPK), het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
Klimaatverandering en de verplichtingen 
die zijn aangegaan in het kader van het 
Protocol van Kyoto, alsook o.a. de 
bestaande doelstellingen van de 
kaderrichtlijn waterbeleid, de 
kaderrichtlijn luchtkwaliteit, de 
kaderrichtlijn afvalstoffen en de 
richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen 
en preparaten, de OSPAR-overeenkomst, 
het Gemeenschapsbeleid inzake 
chemische stoffen en de communautaire 
richtlijn inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen

Motivering

Wederopneming van het ontbrekende deel van amendement 10 uit de eerste lezing.

Amendement 4
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 

(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 
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wordt vastgesteld, 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.

wordt vastgesteld, 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. Bij de desbetreffende evaluatie 
(en met name de analyse van de 
levenscycluskosten) en bij de vaststelling 
van de te vervullen eisen wordt gebruikt 
gemaakt van internationale 
referentiecriteria. 

Motivering

Gedeeltijke wederopneming van de tekst van amendement 25 uit de eerste lezing.

Amendement 5
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 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 

(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 moeten geharmoniseerde normen 
worden toegepast, met name wanneer 
criteria zijn vastgesteld. 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.
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grenswaarden voor milieuaspecten.

Amendement 6
OVERWEGING 34 BIS (nieuw)

(34 bis) Doordat de tijdspanne voor de 
uitvoering van een adequate 
conformiteitscontrole te lang kan 
uitvallen in vergelijking met de tijd die  
normaliter  verloopt tussen het op de 
markt brengen van een product en de 
definitieve verkoop aan de gebruiker, 
moeten in de uitvoeringsmaatregelen 
bepalingen worden opgenomen waardoor 
de lidstaten in staat worden gesteld 
sancties op te leggen die in verhouding 
staan tot de mate waarin de producten 
niet conform zijn aan de wettelijke eisen 
en tot de hoeveelheid niet-conforme evp's 
die in de Gemeenschap op de markt wordt 
gebracht, voordat de beperkingen inzake 
het op  de markt brengen daarvan door de 
nationale instanties worden vastgesteld.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 29 uit de eerste lezing.

Amendement 7
OVERWEGING 36 BIS (nieuw)

(36bis) Het bepaalde in artikel 35 van het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa is vanaf de inwerkingtreding 
ervan van toepassing op deze richtlijn. Na 
de inwerkingtreding van genoemd 
Verdrag zou als voorzien een 
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uitvoeringsmaatregel in werking moeten 
treden, tenzij het Parlement bij 
meerderheid van zijn leden hiertegen 
binnen een vastgestelde termijn bezwaar 
maakt.t

Motivering

Herformulering van amendement 30 uit de eerste lezing.

Amendement 8
ARTIKEL 2, LID 7 BIS (nieuw)

(7 bis) "onafhankelijke aangemelde 
instantie": een permanent 
expertiseorgaan dat door de overheid is 
aangewezen om onafhankelijk van de 
economische belangen die daarmee 
gemoeid zijn als niet-belanghebbende 
instantie controles uit te voeren op 
producten of productcategorieën die het 
voorwerp vormen van een 
uitvoeringsmaatregel.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 37 uit de eerste lezing.

Amendement 9
ARTIKEL 2, LID 12

(11) “levenscyclus”: de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een evp vanaf het gebruik van 
grondstoffen tot de uiteindelijke 
verwijdering;

(11) “levenscyclus”: de opeenvolgende en 
onderling met elkaar verbonden stadia van 
een evp vanaf de extractie van
grondstoffen tot de uiteindelijke 
verwijdering;
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Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 40 uit de eerste lezing.

Amendement 10
ARTIKEL 2, LID 19 BIS (nieuw)

(19 bis) "het ecologisch ontwerp van een 
product als ijkpunt": de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
ecologisch ontwerp worden gehanteerd 
als referentiepunt voor een bepaald 
milieuaspect. Daarbij worden, voor zover 
deze van toepassing zijn, internationale 
referentiecriteria aangehouden -
inzonderheid voor wat betreft  de energie-
efficiëntie.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 44 uit de eerste lezing.

Amendement 11
ARTIKEL 6, LID 1

1. Wanneer een lidstaat constateert dat een 
evp dat voorzien is van de in artikel 4 
bedoelde CE-markering en overeenkomstig 
het bedoelde gebruik wordt gebruikt, niet 
aan alle relevante bepalingen van de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet, 
wordt de fabrikant of zijn gemachtigde 
verplicht om het evp in overeenstemming 
te brengen met de bepalingen van de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel en/of 
met de CE-markering en om onder de door 
de lidstaat opgelegde voorwaarden een 
eind te maken aan de inbreuk.

1. Wanneer een lidstaat constateert dat een 
evp dat voorzien is van de in artikel 4 
bedoelde CE-markering en overeenkomstig 
het bedoelde gebruik wordt gebruikt, niet 
aan alle relevante bepalingen van de 
toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet, 
wordt de fabrikant of zijn gemachtigde 
verplicht om het evp in overeenstemming 
te brengen met de bepalingen van de
toepasselijke uitvoeringsmaatregel en/of 
met de CE-markering en om onder de door 
de lidstaat opgelegde voorwaarden een 
eind te maken aan de inbreuk.
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Wanneer de niet-naleving voortduurt, 
beperkt of verbiedt de lidstaat het in de 
handel brengen en/of in gebruik nemen van 
het evp in kwestie of zorgt hij ervoor dat 
het product uit de handel wordt genomen.

In bijzondere gevallen kan de bevoegde 
instantie de verkoop van het product met 
onmiddellijke ingang verbieden op het 
grondgebied van de lidstaat of in de hele 
Europese Unie, totdat er andermaal 
sprake is van naleving.
Wanneer de niet-naleving voortduurt, 
beperkt of verbiedt de lidstaat het in de 
handel brengen en/of in gebruik nemen van 
het evp in kwestie of zorgt hij ervoor dat 
het product uit de handel wordt genomen.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 50 uit de eerste lezing.

Amendement 12
ARTIKEL 7, LID 2

2. De overeenstemmingsbeoordelings-
procedures 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 even-
redig met het risico is, wordt de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure 
gekozen uit de toepasselijke modules zoals 
beschreven in Besluit 93/465/EEG.

2. De overeenstemmingsbeoordelings-
procedures 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 ernstige twijfels bestaan over de 
conformiteit van een evp  met de in de 
uitvoeringsmaatregelen gestelde eisen, 
wordt het evp automatisch naar een 
aangemelde onafhankelijke instantie 
verwezen.
De aangemelde onafhankelijke instantie 
moet een met redenen omkleed advies 
uitbrengen, teneinde tijdige beoordeling 
van eventuele corrigerende maatregelen 
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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 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.

mogelijk te maken.

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 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.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 52 uit de eerste lezing.

Amendement 13
ARTIKEL 11 BIS (nieuw)

Artikel 11 bis
Maatregelen ten behoeve van kleine, 
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middelgrote en microbedrijven
1. Om kleine, middelgrote en 
microbedrijven in de gelegenheid te 
stellen zich te houden aan de bepalingen 
van deze richtlijn, zet de Commissie een 
voor het publiek toegankelijke databank 
op, waarin onder meer vereenvoudigde 
modellen voor het analyseren van de 
levenscyclus van te beoordelen producten, 
patronen voor het simuleren van positieve 
milieueffecten in elke fase van de 
levenscyclus en de eisen inzake ecologisch 
ontwerp waarmee primair rekening moet 
worden gehouden om het energie- en 
waterverbruik en de geluidshinder van 
deze producten terug te dringen, zijn 
opgenomen.
2. 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 en 
zich aan te passen aan de Europese 
regelgeving.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 56 uit de eerste lezing. Men mag niet uit het 
oog verliezen dat  kleine ondernemingen (met minder dan 50 werknemers) en, in nog 
ernstigere mate,  microbedrijven (met minder dan 10 werknemers) met bijzondere problemen 
te kampen hebben, waaronder gebrek aan menselijk en/of financieel potentieel om zich op de 
hoogte te stellen van de communautaire regelgeving en deze na te leven. Een economische en 
maatschappelijke realiteit die in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad niet voldoende 
tot uiting komt. Met dit nieuwe artikel wordt beoogd specifieke instrumenten te creëren om het 
MKB en microbedrijven te helpen ecologisch verantwoorde producten op de markt te 
brengen.

Amendement 14
ARTIKEL 11 TER (nieuw)
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Artikel 11 ter
Informatie voor de consument

1. Fabrikanten en distributeurs dragen er 
zorg voor dat de verbruikers van 
ecologisch verantwoorde evp's in een door 
hen geschikt geachte vorm kunnen 
beschikken over de noodzakelijke 
informatie met betrekking tot: 
a) de milieueffecten van het product 
tijdens zijn gehele levenscyclus;
b) het milieuprofiel van het product en de 
voordelen van een ecologisch 
verantwoord ontwerp;
c) hun rol bij de beperking van het 
energieverbruik door een duurzaam 
gebruik van het product.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 57 uit de eerste lezing. Met dit amendement 
wordt een nieuw artikel gecreëerd met de titel "Informatie voor de consument".

Amendement 15
ARTIKEL 12

Uitvoeringsmaatregelen Uitvoeringsmaatregelen

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

1. De Commissie stelt volgens de in artikel 
21, lid 2, bedoelde procedure, met het oog 
op de milieuprioriteiten van de 
Gemeenschap, zoals vastgesteld bij Besluit 
nr. 1600/2002/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 
Richtlijn 96/62/EG, Richtlijn 75/442/EG, de
OSPAR-Overeenkomst 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 de volgende criteria wordt 
voldaan:

: a) met betrekking tot de selectie van het in 
een maatregel op te nemen evp:



PE 353.311v01-00 16/31 PR\551338NL.doc

NL

(i) het evp vertegenwoordigt een significant 
omzet- en handelsvolume;
(ii) het evp heeft een significant 
milieueffect;
(iii) het evp biedt een significant potentieel 
voor verbetering met betrekking tot het 
milieueffect;

b) met betrekking tot de inhoud van de 
maatregel:
(i) er wordt rekening gehouden met de 
volledige levenscyclus van het product;
(ii) de prestaties van het product worden, 
voor de gebruiker, niet op significante wijze 
nadelig beïnvloed;
(iii) veiligheid en gezondheid worden niet 
ongunstig beïnvloed;
(iv) er mag geen significant negatief effect 
voor de consumenten zijn, 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 KMO's worden vervaardigd. 

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

a) het evp vertegenwoordigt volgens de 
laatst beschikbare cijfers in de 
Gemeenschap een omzet- en 
handelsvolume van meer dan 200.000 

2. Indien de Commissie goede redenen 
heeft om af te zien van vaststelling van een 
uitvoeringsmaatregel, bijvoorbeeld omdat 
er een vrijwillige overeenkomst bestaat 
waarmee de beleidsdoelstellingen sneller of 
goedkoper worden bereikt dan met 
bindende voorschriften en waarmee de 
ontvankelijkheidscriteria van Bijlage VIIa 
worden nageleefd,  verschaft zij de Raad en 
het Europees Parlement en de Raad een 
formele rechtvaardiging van haar 
desbetreffende besluit.
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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 
milieu-effect 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;
- tussen de op de markt beschikbare evp's 

met een gelijkwaardige functionaliteit 
bestaan grote verschillen in 
milieuprestaties.
3. Wanneer de Commissie overweegt een 
ontwerp voor een uitvoeringsmaatregel op 
te stellen, houdt zij rekening met de 
standpunten van het comité bedoeld in 
artikel 15, alsook met
a) communautaire milieuprioriteiten zoals 
die welke vermeld staan in Besluit nr. 
1600/2002/EG of in het Europees 
Programma inzake klimaatverandering van 
de Commissie (EKP);
b) relevante zelfregulerende maatregelen, 
zoals vrijwillige overeenkomsten, of andere 
maatregelen van de industrie op dit gebied.

3. In de uitvoeringsmaatregelen worden  
eisen inzake ecologisch ontwerp 
overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld.
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 eco-logisch 
ontwerp vereist is.

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

4. De uitvoeringsmaatregelen omvatten de 
in bijlage VII vermelde elementen en 
stellen kwantitatieve doelstellingen vast 
voor de willekeurige, aan de distributie 
voorafgaande verificatie door een derde, 
alsook bepalingen inzake regelmatige 
rapportage door de lidstaten aan de 
Commissie over deze activiteiten. Het 
percentage te testen producten wordt 
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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 
ondernemingen worden vervaardigd.

overeenkomstig de positie van de producten 
op de markt vastgesteld.

5. De uitvoeringsmaatregelen voldoen aan 
de volgende criteria:
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.

5. De uitvoeringsmaatregelen worden elke 
drie jaar herzien en, zo nodig, aan de 
vooruitgang op technisch vlak aangepast.

6. In de uitvoeringsmaatregelen worden 6. Bij de formulering van de daarvoor 
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eisen inzake ecologisch ontwerp 
overeenkomstig bijlage I en/of bijlage II 
vastgesteld.
Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp 
worden ingevoerd voor geselecteerde 
milieu-aspecten 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.
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 uitvoerings-maatregel. De 
uitvoeringsmaatregel moet specificeren of 
de controle direct op het evp dan wel op 
basis van de technische documentatie kan 
plaatsvinden.
8. De uitvoeringsmaatregelen omvatten de 
in bijlage VII vermelde elementen.
9. De verschillende studies en analyses 
waarvan de Commissie bij de opstelling van 
uitvoeringsmaatregelen gebruik maakt, 
worden ter beschikking gesteld van het 
publiek.
10. In voorkomend geval gaan 
uitvoeringsmaatregelen tot vaststelling van 
de generieke eisen inzake ecologisch 
ontwerp vergezeld van richtsnoeren 
betreffende het afwegen van de 
verschillende milieuaspecten, die de 
Commissie moet aannemen overeenkomstig 
artikel 15, lid 2.

geldende normen maakt de Commissie 
gebruik van de knowhow die is opgedaan 
bij de vaststelling van communautaire 
etiketteringsregels.

Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 58 uit de eerste lezing.
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Amendement 16
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 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.

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 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, zoals verwarmings-
en waterverwarmingstoestellen, 
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 dient in diezelfde periode 
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.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 59 uit de eerste lezing.

Amendement 17
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
Afwijkingsmogelijkheden

Ten aanzien van plaatselijke 
milieuproblemen of bestaande nationale 
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milieuwetgeving, laat deze richtlijn het 
recht van de lidstaten onverlet om, 
overeenkomstig het Verdrag, stringentere 
regels vast te stellen met betrekking tot 
productie, invoer, verkoop en gebruik van 
energieverbruikende producten 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, 
voor zover dergelijke regels niet indruisen 
tegen de bepalingen van deze richtlijn.

Motivering

Gebaseerd op amendement 61 uit de eerste lezing en overweging 20 van het 
gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 18
ARTIKEL 13 TER (nieuw)

Artikel 13 ter
Onafhankelijk orgaan van deskundigen

Er wordt een onafhankelijk orgaan van 
deskundigen ingesteld voor het bepalen 
van referentiecriteria, het maken van 
onafhankelijke analyses en het verlenen 
van hulp aan de Commissie bij de 
vaststelling van de eisen inzake ecologisch 
ontwerp die bij uitvoeringsmaatregelen in 
acht moeten worden genomen. Dit orgaan 
kan deel uitmaken van bestaande 
agentschappen of de inrichting van 
nieuwe structuren vereisen, althans voor 
zover wordt voorzien in de behoefte aan 
onafhankelijke expertise voor alle milieu-
aspecten die zich kunnen voordoen. Het 
orgaan krijgt de beschikking over de 
nodige financiële middelen, die ten dele 
afkomstig kunnen zijn uit het programma 
"Intelligente Energie Europa".
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Motivering

Wederopneming van de tekst van amendement 62 uit de eerste lezing.

Amendement 19
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, dat met 
name bijdraagt tot de vaststelling en 
herziening van uitvoeringsmaatregelen,  
de beoordeling van 
zelfreguleringsmaatregelen en het 
opzetten van doeltreffende en adequate 
marktcontrolemechanismen.De 
Commissie stelt het reglement van orde 
van het forum vast.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendementen 63 en 24 uit de eerste lezing.

Amendement 20
ARTIKEL 16

De lidstaten stellen de sancties vast die 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden goedgekeurd. Die sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de sancties vast die 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden goedgekeurd. Die sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn, rekening houdend met 
de mate van non-conformiteit en de 
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hoeveelheden niet-conforme producten 
die op de communautaire markt werden 
gebracht voordat ze door de lidstaten 
werden verboden. Conform de vigerende 
nationale praktijk worden de opgelegde 
sancties volledig gebruikt voor de 
financiering van de activiteiten van de 
controle-instanties.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 64 uit de eerste lezing.

Amendement 21
BIJLAGE I, DEEL 3, PUNT 2, PARAGRAFEN 1A EN 1B (nieuw)

Teneinde de criteria voor een 
uitvoeringsmaatregel te selecteren, wordt 
een beoordeling van de milieuaspecten 
van een representatief evp-model over de 
gehele levenscyclus uitgevoerd, op basis 
van realistische veronderstellingen ten 
aanzien van de voorwaarden waaronder 
en de doeleinden waarvoor het wordt 
gebruikt. Het beoordelingsproces en de 
uitvoeringsmaatregel omvatten met name 
elementen als vermeld in deel 2 van deze 
bijlage.
Op basis van deze beoordeling stellen de 
Commissie en het onafhankelijk orgaan 
van deskundigen, met medewerking van 
de producenten die daaromtrent gegevens 
verstrekken, het ecologisch profiel vast 
voor het evp in kwestie. 

Motivering

Gebaseerd op amendement 66 uit de eerste lezing.

Amendement 22
BIJLAGE II, INLEIDING
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Specifieke voorschriften inzake ecologisch 
ontwerp hebben tot doel een bepaald 
milieuaspect van het product te verbeteren. 
Zij kunnen de vorm aannemen van eisen 
voor een lager verbruik van een bepaalde 
hulpbron, zoals limieten voor het gebruik 
van die hulpbron in de verschillende stadia 
van de levenscyclus, waar van toepassing 
(bijvoorbeeld limieten voor het 
waterverbruik tijdens de gebruiksfase of 
voor de hoeveelheden van een bepaald 
materiaal die in het product worden 
verwerkt, of minimaal vereiste 
hoeveelheden gerecycled materiaal).

Bij de opstelling van 
uitvoeringsmaatregelen waarin 
overeenkomstig artikel 12 specifieke 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
worden vastgesteld, bepaalt de Commissie 
in voorkomend geval voor de onder de 
uitvoeringsmaatregel vallende evp's welke 
van de paramaters inzake ecologisch 
ontwerp uit de lijst in bijlage I, deel 1, van 
toepassing zijn en bepaalt zij als volgt de 
niveaus van deze voorschriften 
overeenkomstig de procedure bedoeld in 
artikel 15, lid 2:

Specifieke voorschriften inzake ecologisch 
ontwerp hebben tot doel een bepaald 
milieuaspect van het product te verbeteren. 
Zij kunnen de vorm aannemen van eisen 
voor een lager verbruik van een bepaalde 
hulpbron, zoals limieten voor het gebruik 
van die hulpbron in de verschillende stadia 
van de levenscyclus, waar van toepassing 
(bijvoorbeeld limieten voor het 
waterverbruik tijdens de gebruiksfase of 
voor de hoeveelheden van een bepaald 
materiaal die in het product worden 
verwerkt, of minimaal vereiste 
hoeveelheden gerecycled materiaal).

Gezien de dringende behoefte aan 
energie-efficientiemaatregelen dienen 
stappen te worden ondernomen met het 
oog op de directe vaststelling van 
specifieke ontwerpeisen, ongeacht de 
andere milieuaspecten die worden 
beoordeeld.
Bij de opstelling van 
uitvoeringsmaatregelen waarin 
overeenkomstig artikel 12 specifieke 
voorschriften inzake ecologisch ontwerp 
worden vastgesteld, bepaalt de Commissie 
in voorkomend geval voor de onder de 
uitvoeringsmaatregel vallende evp's welke 
van de paramaters inzake ecologisch 
ontwerp uit de lijst in bijlage I, deel 1, van 
toepassing zijn en bepaalt zij als volgt de 
niveaus van deze voorschriften 
overeenkomstig de procedure bedoeld in 
artikel 15, lid 2:

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 67 uit de eerste lezing.

Amendement 23
BIJLAGE II, PUNT 1

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 

1. Door middel van een technische, 
milieutechnische en economische analyse 
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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 
verbeteren, 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 milieu-
aspecten de beste prestaties leveren.

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.
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 

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 
verbeteren, 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 milieu-
aspecten de beste prestaties leveren.

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.
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 
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andere hulpbronnen (zoals water of 
wasmiddel).

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.

andere hulpbronnen (zoals water of 
wasmiddel).

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.

Bij de vaststelling van 
minimumefficientienormen moet ook een 
waarde voor voorkomen CO2-emissies in 
aanmerking worden genomen. De waarde 
van de CO2-emissies die zijn voorkomen 
wordt vastgesteld door de Commissie en 
wordt regelmatig aangepast. De externe 
kosten van CO2-emissies kunnen worden 
opgenomen in de referentieberekening.
Een soortgelijke methodologie kan voor 
andere hulpbronnen zoals water worden 
toegepast.

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de tekst van amendement 67 uit de eerste lezing.

Amendement 24
BIJLAGE VII bis (nieuw)

Bijlage VII bis
Minimale ontvankelijkheidscriteria voor 
zelfreguleringsinitiatieven in het kader 
van de richtlijn
(als bedoeld in artikel 12, lid 1)
1. Wettelijke basisvereisten 
Zelfreguleringsinitiatieven moeten 
voldoen aan alle bepalingen van het EG-
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Verdrag (met name die betreffende 
interne markt en mededingingsregels), 
alsmede aan de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap, met 
inbegrip van de multilaterale 
handelsregels.
Zelfreguleringsinitiatieven moeten zowel 
in de voorbereidings- als in de 
uitvoeringsfase voor deelname door 
exploitanten in derde landen openstaan.
2. Toegevoegde waarde 
Zelfreguleringsinitiatieven moeten een 
toegevoegde waarde (meer dan "business 
as usual") opleveren in termen van de 
algehele milieuprestaties van het 
desbetreffende evp.
3. Representativiteit
Bedrijven en hun 
samenwerkingsverbanden die aan een 
zelfreguleringsmaatregel deelnemen, 
moeten representatief zijn voor verreweg 
het grootste deel van de desbetreffende 
economische sector, met een zo gering 
mogelijk aantal uitzonderingen. Er moet  
voor worden gezorgd dat de 
mededingingsregels in acht worden 
genomen.
4. Gekwantificeerde en gefaseerde 
doelstellingen
De door de belanghebbenden vastgestelde 
doelstellingen moeten op een duidelijke en 
ondubbelzinnige wijze, uitgaande van een 
vastomlijnd referentiekader, zijn 
geformuleerd. Indien het 
zelfreguleringsinitiatief een lange looptijd 
heeft, moeten er tussentijdse 
streefwaarden in worden opgenomen. Het 
moet mogelijk zijn op basis van duidelijke 
en betrouwbare indicatoren op betaalbare 
en geloofwaardige wijze na te gaan in 
hoeverre de doelstellingen en 
(tussentijdse) streefwaarden in acht 
worden genomen. De ontwikkeling van 
deze indicatoren moet worden 
vergemakkelijkt door informatie uit 
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onderzoek en wetenschappelijke en 
technologische achtergrondgegevens.

5. Betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld
Ter wille van de transparantie moeten alle 
zelfreguleringsinitiatieven worden 
gepubliceerd, ook via internet en andere 
elektronische middelen voor de 
verspreiding van informatie.
Hetzelfde geldt voor de tussentijdse en 
eindrapportage over de gemaakte 
vorderingen. Alle belanghebbenden – het 
bedrijfsleven, NGO's op het gebied van 
het milieu en consumentenorganisaties –
moeten de mogelijkheid krijgen om 
commentaar op een 
zelfreguleringsinitiatief te geven.
6. Toezicht en rapportage
Zelfreguleringsinitiatieven moeten een 
goed doortimmerd controlesysteem 
omvatten met duidelijk omlijnde 
verantwoordelijkheden voor het 
bedrijfsleven en onafhankelijke 
verificateurs. Tezamen met de partijen bij 
het zelfreguleringsinitiatief worden de 
Commissiediensten verzocht erop toe te 
zien dat de doelstellingen worden 
gerealiseerd.
Het plan voor toezicht en rapportage moet 
gedetailleerd, doorzichtig en objectief zijn.  
Of de onderliggende milieudoelstellingen 
zijn verwezenlijkt, moet in laatste instantie 
door de Commissiediensten worden 
beoordeeld, die daarbij worden bijgestaan 
door het in artikel 14 bedoelde comité.
7. Kosteneffectiviteit van het beheer van 
een zelfreguleringsinitiatief
De kosten van het beheer van 
zelfreguleringsinitiatieven - inzonderheid 
met betrekking tot de controle - mogen, 
hun doelstellingen in aanmerking 
genomen en in vergelijking met andere 
beschikbare beleidsinstrumenten, geen 
onevenredige administratieve belasting tot 
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gevolg hebben.
8. Duurzaamheid
Zelfreguleringsinitiatieven moeten 
verenigbaar zijn met de 
beleidsdoelstellingen van de richtlijn, met 
inbegrip van de geïntegreerde aanpak, en 
moeten aansluiten bij de economische en 
sociale dimensies van duurzame 
ontwikkeling. De bescherming van de 
consument (gezondheid, levenskwaliteit 
en economische belangen) moet daarin 
een volwaardige plaats krijgen.
9. Beleidsconsistentie
Zelfreguleringsinitiatieven zullen 
waarschijnlijk niet de beoogde resultaten 
opleveren indien van andere factoren en 
stimulansen – marktdruk, fiscale prikkels, 
en wetgeving op nationaal niveau –
tegenstrijdige signalen voor de 
deelnemers aan de afspraken uitgaan. 
Een consequent beleid is derhalve wat dit 
betreft van wezenlijk belang en moet in 
aanmerking worden genomen bij de 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
het initiatief.

Motivering

Wederopneming van amendement 73 uit de eerste lezing.



PE 353.311v01-00 30/31 PR\551338NL.doc

NL

TOELICHTING

Tijdens het Ierse voorzitterschap is in juni 2004 in de Raad op politiek vlak overeenstemming 
bereikt over de voorgestelde richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van voorschriften inzake ecologisch ontwerp  voor energieverbruikende producten 
(evp).  Het gemeenschappelijk standpunt werd uiteindelijk op 29 november door de Raad 
vastgesteld en bij schrijven van 13 december 2004 aan het Europees Parlement toegezonden.

Het Parlement nam in eerste lezing 78 amendementen aan op deze belangrijke kaderrichtlijn 
die bedoeld is om de nadelige effecten van energieverbruikende producten op het milieu 
tijdens de gehele levenscyclus van die produkten te beperken. In die amendementen ging het 
met name om de bepalingen betreffende de uitvoeringsmaatregelen, de opstelling van een 
werkprogramma, de rol van zelfregulering, de instelling van een Bureau voor ecologisch 
ontwerp, de opties voor overeenstemmingsbeoordeling, de (generieke/specifieke) eisen voor 
ecologisch ontwerp, steun voor KMO's, informatie van de consument , een 
vrijwaringsclausule en een dubbele rechtsgrondslag.

Kwantitatief gezien  ging de Commissie vervolgens akkoord met circa een derde van de 
amendementen van het Parlement (23 amendementen volledig, inhoudelijk, gedeeltelijk of in 
beginsel). De Raad deed hetzelfde in zijn gemeenschappelijk standpunt. Wanneer echter 
dieper op de zaak wordt ingegaan, blijkt dat maar weinig wensen in het gemeenschappelijk 
standpunt zijn overgenomen. 

Het gaat hier met name om het markttoezichtmechanisme (artikel 3), de opstelling van een 
werkprogramma (artikel 13), de instelling van een overlegforum naar het voorbeeld van het 
Bureau voor ecologisch ontwerp van het Parlement (artikel 14) en de toetsingsclausule voor 
de doeltreffendheid van de richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen, de 
markttoezichtmechanismen en elke toepasselijke vorm van zelfregulering die werd 
gestimuleerd (artikel 19).

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is echter geen sprake van het beginsel van 
controle door derden bij de overeenstemmingsbeoordeling. Wel zijn milieubeheersnormen en 
schema's hierin opgenomen (artikel 7). Ook heeft de Raad de elementen van de "top 
runner"aanpak naar Japans model (bijlage II) niet overgenomen; bovendien blijft de rol van 
zelfregulering (ondanks de nieuwe overweging 16) vaag, is er geen sprake van een dubbele 
rechtsgrondslag en mogelijke afwijkingen, en wordt niet voorzien in specifieke maatregelen 
ten behoeve van de KMO's.

Dit is natuurlijk niet genoeg, temeer daar de voorgestelde richtlijn een kaderrichtlijn is 
waarmee aanzienlijke bevoegdheden aan de Commissie en het haar bijstaand regelgevend 
comité worden gegeven. In de voorgestelde richtlijn wordt zelfs bepaald dat drie richtlijnen 
die onder de samenwerkings- en medebeslissingsprocedure vielen, onder de 
comitologieprocedure komen te vallen.

Uw rapporteur stelt dan ook voor die amendementen opnieuw in te dienen die de rol van de 
zelfregulerende maatregelen verduidelijken, aansturen op betere voorwaarden voor 
overeenstemmingsbeoordeling, de Commissie ertoe verplichten met uitvoeringsmaatregelen 



PR\551338NL.doc 31/31 PE 353.311v01-00

NL

te komen, aangeven welke maatregelen kunnen worden verwacht, in steun voor de KMO's en 
in voorlichting en sensibilisering van de consument voorzien.

Voorts is uw rapporteur niet erg ingenomen met de nieuwe formulering door de Raad van 
artikel 12. De daarin opgenomen vermeerdering van de criteria  zal de taak van de Commissie 
namelijk niet vergemakkelijken, aangezien voor ondernemingen bindende  
uitvoeringsmaatregelen zullen moeten worden genomen ter verbetering van de algehele 
milieuprestaties van energieverbruikende producten tijdens hun gehele levenscyclus.

Ten slotte wenst uw rapporteur artikel 95 van het Verdrag weliswaar als enige 
rechtsgrondslag voor dit voorstel voor een richtlijn, in navolging van het advies van de 
Commissie juridische zaken van 26 februari 2004,  te handhaven, doch is tegelijkertijd van 
oordeel dat in afwijkingen voor de lidstaten moet worden voorzien ten einde rekening te 
houden met de van regio tot regio variërende milieuproblemen. Dat is dan ook de strekking 
van artikel 13bis.        


