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Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de door de Raad (Milieu) op 4 december 2008 aangenomen 

conclusies over bovengenoemd actieplan.
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BIJLAGE

"Actieplan inzake duurzame consumptie en productie

en een duurzaam industriebeleid"

- Conclusies van de Raad -

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HERINNEREND AAN:

(1) de vernieuwde strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU die in 2006 werd 

aangenomen, waarin duurzame consumptie en productie als een van de belangrijkste 

uitdagingen voor duurzame ontwikkeling wordt aangemerkt en de aanneming van een 

actieplan wordt aangekondigd1;

(2) Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot 

vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, waarin de 

voornaamste richtsnoeren voor het milieubeleid in de Europese Unie tot en met 2012 worden 

vastgesteld2;

(3) De conclusies van de Raad (Milieu) van 23 oktober 2006, betreffende de thematische strategie 

inzake het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waarin de Commissie en de 

lidstaten opgeroepen worden streefcijfers vast te stellen voor de specifieke effecten van iedere 

hulpbron en voor milieuefficiëntie, zodat bedoelde strategie vóór 2010 aangevuld kan 

worden3;

  
1 Doc. 10917/06.
2 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1-15.
3 Doc. 13989/06 (Presse 287), blz. 22, punt 8.
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(4) de mededeling over het geïntegreerd productbeleid, dat strekt tot het verbeteren van de 

milieu- en energieprestaties van in de EG verkochte producten, het hanteren van een 

levenscyclusbenadering bij de productie, het propageren van de introductie van groene-

keuzeprijzen ("green pricing"), het beter voorlichten van consumenten en het aanmoedigen 

van de lidstaten om nationale actieplannen voor groenere overheidsopdrachten en 

instrumenten ter ondersteuning van overheidsopdrachten te ontwikkelen4;

(5) de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 22 en 23 november 2007, waarin 

verwezen wordt naar de mededeling van de Commissie "Tussentijdse evaluatie van het 

industriebeleid: Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid" van 

juli 20075 waarin een nieuw initiatief over een duurzaam industriebeleid voorgesteld wordt 

dat de aanzet moet geven tot de overgang naar een veilige, duurzame, koolstofarme en 

hulpbronnenefficiënte economie;

(6) de conclusies van de Europese Raad van 13 en 14 december 2007, waarin herhaald wordt dat 

"duurzame productie en consumptie enkele van de factoren zijn voor de verwezenlijking van 

de doelstellingen uit hoofde van de SDO en de strategie van Lissabon"6;

(7) de conclusies van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008, waarin opnieuw gesteld wordt 

dat de Europese Unie de klimaatverandering wil aanpakken via haar streefcijfers voor de 

vermindering van de totale broeikasgasuitstoot, waarbij het aandeel van hernieuwbare energie 

wordt vergroot en de energie-efficiëntie wordt verbeterd door een duurzaam industriebeleid 

uit te stippelen en duurzame, wereldwijd concurrerende leidende markten te ontwikkelen, 

rekening houdend met de invloed die maatregelen op het gebied van energie en klimaat-

verandering hebben op het concurrentievermogen van de Europese bedrijven7;

  
4 Doc. 10801/03.
5 Doc. 11686/07.
6 Doc. 16616/1/07 REV 1.
7 Doc. 7652/08.
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(8) de geïntegreerde conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 29 mei 2008, "Een 

nieuwe impuls voor het concurrentievermogen en de innovatie van de Europese economie"8;

(9) de bijdrage die de EU-lidstaten en de Europese Commissie leveren aan het Marrakech-proces 

en de internationale collectieve inspanning die de ontwikkeling beoogt van een tienjarenkader 

van programma's inzake duurzame productie en consumptie;

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1) Verandering brengen in niet-duurzame productie- en consumptiepatronen is essentieel om 

naar duurzamer ontwikkeling toe te werken; consumenten, producenten, de detailhandel en 

andere economische subjecten die bij dit proces betrokken zijn, moeten eigenmachtig worden 

doordat zij passende informatie en educatieve mogelijkheden aangeboden krijgen, alsmede 

hulp om inzicht te verwerven in het milieueffect van consumptie en vertrouwd te raken met 

ecologisch ontwerp en met milieubewust produceren en consumeren zodat zij met kennis van 

zaken kunnen kiezen;

(2) duurzamer consumptie- en productiepatronen zijn essentieel voor de bescherming van het 

klimaat, de ecosystemen en de menselijke gezondheid, alsook voor de instandhouding van de 

natuurlijke hulpbronnen; om die patronen te ontwikkelen moet de Europese Unie zich 

toerusten met efficiënte en coherente instrumenten, en de uitvoering van de bestaande 

instrumenten aanvullen en verbeteren;

(3) er is meer, duidelijker en onweerlegbare informatie over producten en hun milieuprestaties 

nodig om de consumentenvraag te beïnvloeden en duurzamer te maken;

  
8 Doc. 10174/08.
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(4) de introductie van een dynamische geïntegreerde aanpak bestaande uit bindende 

minimumvereisten en stringentere vrijwillige ijkpunten inzake het ecologisch ontwerp van 

producten en de bijbehorende etikettering, in combinatie met vrijwillige instrumenten voor 

milieukeuren en milieubeheer, naast verbeterde energie-etikettering en bepalingen voor 

groenere overheidsopdrachten, vormt een cruciale stap bij het creëren van het beleidskader en 

van synergieën die erop gericht zijn de consumptie en de productie in de EU duurzamer te 

maken;

(5) Er is nogmaals veel werk verricht op het gebied van sociale criteria en hun haalbaarheid; ook 

de sociale dimensie van consumptie en productie moet in het EU-beleid adequaat worden

aangepakt;

(6) Gelet op het aandeel van overheidsopdrachten in het Europese bruto binnenlands product, kan 

de ontwikkeling van duurzame overheidsopdrachten, samen met meer aandacht voor de 

aankoop van innovatieve goederen, diensten en werken, een effectieve prikkel zijn voor uit 

milieu-, energie- en maatschappelijk oogpunt beter presterende producten en diensten en een 

betere afzet van duurzame goederen, diensten en werken op de overheidsopdrachtenmarkt, 

zonder bijkomende druk op de openbare financiën, waarbij de volledige levenscyclus van de 

producten in aanmerking moet worden genomen;

(7) Een voorspelbaar kader voor duidelijke, toereikende en toegankelijke normen, gebaseerd op 

de actieve medewerking van het bedrijfsleven, inclusief het midden- en kleinbedrijf, zou de 

aanvaarding van die normen door het bedrijfsleven bevorderen, ook in de traditionele 

sectoren, al zou regelmatige monitoring en, zo nodig, bijstelling van die normen nodig 

blijven;

(8) Hoewel in de context van dit actieplan de nodige aandacht, en waar passend, de voorkeur 

moet uitgaan naar vrijwillige overeenkomsten, zelfregulering door het bedrijfsleven en 

marktgeoriënteerde instrumenten, moeten zo nodig regelgevingsinstrumenten worden 

aangewend;
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(9) milieuvriendelijke producten en diensten en koolstofarme technologieën vormen een snel 

groeiende wereldwijde markt waarin de Europese Unie een sterke positie met een aanzienlijk 

groeipotentieel heeft, waardoor groei en ontwikkeling in zowel grote ondernemingen als het 

midden- en kleinbedrijf worden bevorderd;

(10) de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, hun efficiënt en duurzaam gebruik, 

ecologische innovatie, ecologisch ontwerp en koolstofarme processen moeten fungeren als 

essentiële factoren voor de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Europese 

economie;

(11) samenwerking tussen de overheidssector, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de sociale 

partners en andere belanghebbenden, en synergieën tussen het actieplan en lopende 

innovatieactiviteiten op dit gebied, zoals het zevende kaderprogramma voor onderzoek, 

technologische ontwikkeling en demonstratie9, het programma voor concurrentievermogen en 

innovatie (CIP)10 en het initiatief voor leidende markten11, zijn essentieel om tot duurzame 

oplossingen te komen;

  
9 Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 

betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op 
het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
(PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1).

10 Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot 
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) 
(PB L 310 van 9.11.2006, blz.15-40).

11 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een Europees initiatief voor 
leidende markten (doc. 5121/08).
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DE RAAD

(1) NEEMT MET VOLDOENING NOTA van de mededeling van de Commissie over het 

actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid12 en van 

de hierdoor geboden kans om de verschillende instrumenten in verband met duurzame 

consumptie en productie te coördineren en tegelijk te versterken, waardoor zij tot de totstand-

koming van duurzamer productie- en consumptiepatronen in de EU en tot stimulering van het 

concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven kunnen bijdragen en aldus de mogelijk-

heden van de vernieuwde strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU en de strategie 

van Lissabon optimaal benutten;

(2) IS VAN OORDEEL dat het Actieplan, in synergie met andere EU-instrumenten zoals het 

actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën (ETAP)13 en Richtlijn 96/61/EG 

van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)14, 

mogelijk kan bijdragen tot een snellere totstandkoming van een veilige, duurzame koolstof-

arme, en hulpbronnenefficiënte economie, die succesvol kan concurreren op de wereld-

markten;

I. Een dynamisch en coherent beleidskader voor duurzamer producten en duurzamer 

consumptie

(3) NEEMT ER NOTA VAN dat dit actieplan een extra bijdrage is aan het bestaande industrie-

en milieubeleid, en met name het beleid inzake het pakket "energie en klimaatverandering", 

doordat het vooral gericht is op een dynamisch beleid en een nieuwe "virtueuze cirkel"-

aanpak introduceert, waarbij de algehele milieuprestaties van producten gedurende de 

volledige levenscyclus verbeterd worden, de vraag naar betere producten en productie-

technologieën gepropageerd en gestimuleerd wordt, en consumenten in staat worden gesteld 

met meer kennis van zaken betaalbare producten met geringere exploitatie- en verwijderings-

kosten te kopen;

  
12 Doc. 12026/08.
13 Doc. 5864/04.
14 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26-40.
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i) Synergieën in verbeterd productontwerp en verbeterde productetikettering benutten

(4) BENADRUKT dat passende indicatieve doelstellingen voor duurzame consumptie en 

efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten worden bepaald, die gericht moeten zijn 

op absolute ontkoppeling van economische groei en milieubederf; VERZOEKT de 

Commissie derhalve om benchmarking onder de lidstaten op te zetten om te evolueren naar 

indicatieve doch precieze communautaire doelstellingen met gebruikmaking van op specifieke 

sectoren, materialen en processen afgestemde indicatoren die economisch en wetenschappe-

lijk gevalideerd zijn, voor het meten van de verbetering in het efficiënte gebruik van energie 

en natuurlijke hulpbronnen en in duurzame consumptie; daartoe is het nodig meetcriteria te 

ontwikkelen;

(5) ONDERSTEUNT het voornemen van de Commissie om uiteindelijk een verscheidenheid aan 

met prestatieniveaus verband houdende instrumenten en informatie- en communicatie-

middelen in het leven te roepen om in de diverse behoeften ter zake van duurzame consumptie 

te voorzien; ONDERSTEUNT de totstandbrenging van krachtiger synergieën en betere 

coördinatie tussen de toepassingsgebieden, de gegevens, de tijdschema's en de werk-

programma's van het communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren15, de 

richtlijn ecologisch ontwerp16, de richtlijn energie-etikettering17, de activiteiten voor groenere 

overheidsopdrachten en de EMAS-verordening18;

  
15 Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 

inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (PB L 237 
van 20.9.2000, blz. 1).

16 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstand-
brenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten (doc. 12119/08).

17 Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het 
energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de 
standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten (PB L 297 van 13.10.1992, 
blz. 16-19).

18 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) (PB L 114 van 24.4.2001, blz. 1-29).
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(6) VERZOEKT de Commissie het beheer en de transparantie van milieugegevens inzake 

producten over de gehele productieketen te verbeteren en te beoordelen in hoeverre de 

besluitvorming over criteria voor de etiketteringsregelingen en voor de eisen inzake 

ecologisch ontwerp nader gecoördineerd kan worden;

(7) NEEMT MET BELANGSTELLING NOTA VAN de voorgenomen uitbreiding van de 

werkingssfeer van de richtlijn ecologisch ontwerp19 tot een breder scala van energie-

gerelateerde producten en uiteindelijk, na evaluatie van het actieplan, tot andere parameters, 

teneinde rekening te houden met het gebruik van energie en hulpbronnen voor producten en te 

zorgen voor het vrije verkeer van die producten op de interne markt, met name door bindende 

minimumeisen op te stellen die worden geïntegreerd in een dynamisch systeem met meer 

geavanceerde, vrijwillige ijkpunten; BEKLEMTOONT dat ambitieuze, in de tijd relevante en 

voorspelbare ijkpunten en minimumvoorschriften van cruciaal belang zijn voor een 

dynamische verbetering van de milieuprestaties van producten, waarbij rekening moet worden 

gehouden met de aanpassingsinspanningen van het MKB; BEVEELT AAN dit dynamische 

systeem te versterken door die ijkpunten in voorkomend geval na een bepaalde overgangs-

periode tot eisen te maken; BENADRUKT dat met de richtlijn ecologisch ontwerp, die zich 

uitstrekt tot een breder scala aan producten op grond van hun energie-effect en andere 

milieueffecten, wordt beoogd de Europese Unie een krachtig communautair instrument voor 

duurzamer productie en consumptie te bieden; BEVEELT AAN dat de in het actieplan 

aangekondigde nieuwe bepalingen betreffende etikettering met betrekking tot het ecologisch 

ontwerp van producten in de richtlijn energie-etikettering20, vóór 2012 worden besproken;

  
19 Richtlijn 2008/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot 

wijziging van Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft, PB L 81 van 20.3.2008, blz. 48-50.

20 Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het 
energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-
productinformatie van huishoudelijke apparaten.
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(8) ONDERSTEUNT het streven om het vrijwillige Europese systeem voor de toekenning van 

milieukeuren te verbeteren door de ontwikkelingsprocedures te vereenvoudigen met het oog 

op een grotere marktpenetratie, zodat meer productgroepen kunnen worden bestreken, criteria 

sneller kunnen worden ontwikkeld, en nog meer nadruk komt te liggen op de voornaamste 

milieueffecten gedurende de levenscyclus van de producten; BENADRUKT dat de geloof-

waardigheid hoog moet worden gehouden door handhaving van controles vooraf door derden;

HERINNERT ERAAN dat het Europese systeem voor de toekenning van milieukeuren 

voorziet in vrijwillige kwaliteitsvermeldingen en BENADRUKT dat de criteria van de milieu-

keur in aanmerking moeten worden genomen bij het stellen van criteria voor de ontwikkeling 

van groene overheidsopdrachten; BEKLEMTOONT dat consumenten, de detailhandel en 

producenten meer bewust moeten worden gemaakt met passende communicatie- en 

informatie-initiatieven;

(9) ONDERSTEUNT de uitbreiding van de werkingssfeer van de kaderrichtlijn energie-

etikettering, waarbij het energieverbruik niet alleen op huishoudelijke apparaten maar ook op 

andere producten wordt vermeld, zodat die werkingssfeer geharmoniseerd wordt met die van 

de richtlijn ecologisch ontwerp; VERWELKOMT het voorstel om bij de herziening van deze 

kaderrichtlijn te onderzoeken of andere relevante parameters voor milieu-informatie, zoals de 

emissies en het hulpbronnengebruik gedurende de levenscyclus van een product, moeten 

worden toegevoegd; BENADRUKT echter dat energie-etikettering simpel, beknopt en 

efficiënt moet blijven;

(10) VERZOEKT de Europese Commissie het introduceren van de CO2-voetafdruk van producten 

in de bestaande EU-instrumenten voor milieuetikettering, zoals de milieukeur en de energie-

etikettering, te bestuderen; VERZOEKT de Commissie ook om, rekening houdend met de 

ervaring van de lidstaten, zo spoedig mogelijk te gaan werken aan gezamenlijke vrijwillige 

methodieken die de toekomstige opstelling van CO2-audits voor organisaties en de berekening 

van de CO2-voetafdruk van producten vergemakkelijken;
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ii) De verbreiding van producten met goede energie- en milieuprestaties aanmoedigen 

via een samenhangend kader voor overheidsopdrachten en prikkels

(11) NEEMT NOTA van het voornemen van de Commissie om de lidstaten die dit wensen, aan te 

moedigen werk te maken van prikkels voor de aankoop van producten die voldoen aan 

minimumeisen inzake milieuprestaties, door het introduceren van een samenhangend kader 

van economische prikkels zoals op milieucriteria gebaseerde bonus/malus-systemen, zonder 

uit te sluiten dat soortgelijke prikkels op communautair niveau worden ingevoerd; NEEMT 

NOTA van het voornemen van de Commissie om door te gaan met haar werkzaamheden en te 

bezien of nieuwe of versterkte budgettaire maatregelen op communautair niveau voor energie-

efficiënte en duurzame producten en diensten haalbaar zijn;

(12) LOOFT de mededeling "Overheidsopdrachten voor een beter milieu"21, waarin het beleid 

inzake groene overheidsopdrachten (GPP) op communautair niveau wordt versterkt en 

verduidelijkt;

(13) ONDERSTREEPT dat de huidige fragmentatie van prikkels in de interne markt moet worden 

teruggedrongen door de opstelling van gemeenschappelijke, niet-bindende GPP-modaliteiten 

(zoals selectiecriteria, technische specificaties, toekenningscriteria of bedingen betreffende de 

uitvoering van de opdracht) die als aanknopingspunt voor overheidsopdrachten kunnen 

dienen;

(14) ONDERSTEUNT de doelstelling van die mededeling alsmede het formele proces waarbij 

tezamen met de lidstaten gemeenschappelijke maatregelen worden ontwikkeld om groene 

overheidsopdrachten te bevorderen;

  
21 Doc. 12041/08.
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(15) NEEMT NOTA VAN het voornemen van de Commissie om geleidelijk middels een 

herziening van de richtlijn energie-etikettering en conform de richtlijnen inzake overheids-

opdrachten22 redelijke doelstellingen te introduceren, zoals de in het actieplan voorgestelde 

prestatieniveaus, als drempel om voor overheidsopdrachten en nationale prikkels in 

aanmerking te komen;

(16) BEKLEMTOONT dat aan deze gemeenschappelijke maatregelen een uitvoerige, alle beoogde 

sectoren bestrijkende effectbeoordeling ten grondslag moet liggen;

(17) HERHAALT dat handleidingen voor aankopende openbare diensten, waaronder gemeen-

schappelijke procedures voor het ontwikkelen van groene overheidsopdrachten, zo spoedig 

mogelijk in alle EU-talen beschikbaar moeten zijn;

  
22 Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende 

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1-113). Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114-240.
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iii) Initiatieven voor bewustmaking via en onder belanghebbenden

(18) MEMOREERT dat duurzamer consumptiepatronen moeten worden gepropageerd door 

educatieve en andere passende middelen en instrumenten te ontwikkelen die consumenten 

meer bewust maken en hun levensstijl en gedrag beïnvloeden; VERZOEKT de Commissie en 

de lidstaten om op deze gebieden ondernomen actie te ondersteunen en te onderzoeken of het 

haalbaar is daartoe concrete instrumenten te ontwikkelen; VERZOEKT de lidstaten de 

richtlijn oneerlijke handelspraktijken volledig te implementeren wat beweringen inzake het 

milieu betreft23; VERZOEKT de Commissie om beweringen inzake het milieu op te nemen in 

toekomstige richtsnoeren betreffende de richtlijn oneerlijke handelspraktijken;

(19) VERZOEKT de Commissie uitvoeriger werk te verrichten ter zake van duurzame consumptie, 

onder meer door het propageren van innovatieve praktijken waarbij eindverbruikers betrokken 

worden;

(20) VERWELKOMT de aangekondigde initiatieven om te werken met detailhandelaren en ook 

consumenten en producenten daarbij te betrekken, en in het bijzonder de instelling van een 

forum voor de detailhandel; VERZOEKT de Commissie de uitwisseling van goede praktijken 

tussen lidstaten te bevorderen en op zoek te gaan naar synergieën tussen communautaire en 

soortgelijke nationale initiatieven; BENADRUKT dat een vrijwillige Europese gedragscode 

voor detailhandelaren een nuttig instrument zou zijn; die code zou gericht moeten zijn op het 

verkleinen van de milieuvoetafdruk van de detailhandel, met name de grote retailers, en zijn 

bevoorradingsketens, op het controleren van de gegrondheid van milieubeweringen en op het 

propageren van duurzamer producten, met name middels informatiecampagnes die producten 

met een gecertificeerde milieukeur promoten;

  
23 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 

oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en 
tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 
2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 
van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken") (PB L 149 
van 11.6.2005, blz. 22-39).
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(21) VERZOEKT de Commissie om nadere uitwerking van een aanpak voor het evalueren van de 

milieuprestatie van producten gedurende hun volledige levenscyclus, de bevoorradingsketens 

en de effecten op wereldschaal, uitgaande van het werk dat verricht wordt in het kader van de 

mededeling over het geïntegreerd productbeleid en voor de uitvoering van de richtlijn eco-

ontwerp;

(22) VERZOEKT de Commissie om in het kader van haar activiteiten op het gebied van 

"duurzame consumptie en productie" nadere studie te verrichten naar duurzaamheids-

indicatoren voor producten die wellicht in etiketteringsregelingen kunnen worden gebruikt, en 

daarbij reeds lopende werkzaamheden in aanmerking te nemen;

iv) Toetsen en actualiseren van het beleidskader

(23) VERZOEKT de Commissie om, rekening houdend met werk dat elders reeds is verricht, 

studies uit te voeren inzake de circulaire economie (wieg tot wieg), de "3 V's" (vermindering, 

verfijning en vervanging), de diensteneconomie en toepassingen dienaangaande binnen het 

streven van de Europese Unie naar een kringloopmaatschappij, in het kader van met name de 

thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling, de Lissabonstrategie en de 

vernieuwde EU-strategie voor duurzame ontwikkeling;

(24) VERZOEKT de Commissie en de lidstaten om, rekening houdend met het reeds elders 

verrichte werk, nadere studies te verrichten naar het "terugslag-effect", waarbij de totale 

stijging van het verbruik de verbeterde prestaties van producten op het gebied van energie, 

milieu en hulpbronnen teniet doet, en haar manier waarop dit kan worden aangepakt;

(25) BENADRUKT dat het nodig is wereldwijd te streven naar duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen door het werk te ondersteunen van het internationale panel voor duurzaam 

beheer van hulpbronnen, waarvan de bevindingen wetenschappelijke beoordelingen zullen 

opleveren, en door regeringen en organisaties over levenscycluseffecten te adviseren;
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(26) VERZOEKT de Commissie de vooruitgang te monitoren en de resultaten mee te delen aan de 

Raad en het Europees Parlement; VERZOEKT, gelet op het feit dat ontwikkeling van 

duurzamer consumptie- en productiepatronen in de Europese Unie een dringende kwestie is, 

de Commissie om uiterlijk in 2012 een beoordeling van de uitvoering van het actieplan op te 

stellen, met name met het oog op de verdere uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn 

ecologisch ontwerp en de desbetreffende etikettering tot andere productsoorten, teneinde 

nadere maatregelen op te stellen die nodig zijn voor het verbeteren van de milieuprestaties 

van alle producten.

II. Slanker produceren voor efficiëntere milieuprestaties en groter concurrentievermogen 

van de Europese industrie en de Europese dienstensector

(27) ONDERSTEUNT milieu-innovatie als centraal element van dit actieplan; BENADRUKT dat 

milieu-innovatie een prioriteit moet blijven bij de onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie van 

de EU, met name in het kader van het initiatief voor leidende markten; ZIET UIT naar het 

voorstel van de Commissie voor een Europees controlesysteem voor milieutechnologie dat 

voor eind 2008 zou moeten worden ingediend; SPOORT de Commissie AAN om studie te 

verrichten naar regelgevingskaders, alsook naar belemmeringen van regelgevende aard en 

markttekortkomingen die een beletsel kunnen vormen voor de verbreiding van 

milieutechnologieën en voortschrijdende innovatie;

(28) BENADRUKT dat het actieplan ertoe zal bijdragen dat het efficiënte gebruik van energie en 

hulpbronnen en de milieuprestaties van producten gedurende de volledige levenscyclus 

geregeld verbeterd worden; MEMOREERT dat een efficiënter gebruik van hulpbronnen 

positieve effecten heeft op het milieu, de innovatie en het concurrentievermogen van 

producten, en de gebruikskosten terugdringt;
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(29) MEMOREERT dat rekening moet worden gehouden met de rol en de specifieke kenmerken 

van het midden- en kleinbedrijf in alle sectoren, met name van mkb-ondernemingen die actief 

zijn in de vervaardiging en de installatie, het onderhoud en de herstelling van producten en in 

de dienstensector (consulting, marketing en promotie), zodat de duurzaamheid ervan 

toeneemt; VERZOEKT de Commissie en de lidstaten acties te ondersteunen om het midden-

en kleinbedrijf te helpen om van milieu-uitdagingen milieukansen te maken, in het kader van 

de Small Business Act voor Europa24 en het Environmental Compliance Assistance 

Programme (ECAP)25;

(30) MEMOREERT het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als 

vrijwillig instrument voor de verhoging van de sociale en ecologische prestaties van bedrijven 

en VERZOEKT de Commissie om haar activiteiten op dit gebied op te voeren en te 

ontwikkelen, op basis van informatie over de bestaande beste praktijken;

(31) VERWELKOMT het voornemen van de Commissie om industriepolitieke initiatieven ten 

behoeve van de milieu-industrie te ondernemen; VERZOEKT de lidstaten om een duidelijk, 

geloofwaardig kader voor een langetermijnbeleid op te stellen dat gunstige marktvoorwaarden 

creëert voor het aantrekken van investeringen en het laten gedijen van innovatie in

milieuvriendelijke en koolstofarme bedrijfstakken, voortbouwend op het actieplan voor 

milieutechnologie (ETAP) en een bijbehorende nationale routekaart; innoverende maatregelen 

aan de aanbodzijde moeten worden aangevuld met een beleid voor de vraagzijde zoals 

economische prikkels naar analogie van de procedure voor energie-efficiëntie-etikettering, 

belastingmaatregelen, groenere overheidsopdrachten en het gebruik van geleidelijk te 

actualiseren en dynamische EU-normen en internationale normen;

  
24 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een "Small Business Act" voor 
Europa (doc. 11262/08).

25 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Klein, schoon en concurrerend 
= Een programma om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij de naleving van de 
milieuwetgeving (doc. 13860/07).
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(32) ONDERSTEUNT het voornemen van de Commissie om het communautaire milieubeheer- en 

milieuauditsysteem (EMAS) te verbeteren, onder erkenning van de waarde van internationale 

milieuzorgsystemen zoals ISO 14001, en VERWELKOMT in dit verband het voorstel om het 

EMAS te herzien en het aantrekkelijker te maken voor deelnemende organisaties, met name 

mkb-ondernemingen, door de procedures ervan te vergemakkelijken, prestatie-indicatoren in 

te voeren, synergieën met andere beleidsinitiatieven inzake duurzame consumptie en 

productie, onder meer groene overheidsopdrachten, te versterken, en tegelijkertijd de 

werkingssfeer uit te breiden door de introductie van handleidingen per bedrijfstak met 

betrekking tot de milieuaspecten van productieprocessen, materiaalefficiëntie en energie-

efficiëntie; BEKLEMTOONT dat de regeling een vrijwillig instrument is om de milieu-

prestaties van de organisaties die tot het EMAS toetreden, te verbeteren; BEKLEMTOONT 

dat bijkomende administratieve lasten moeten worden vermeden;

III. Milieudoelstellingen veranderen in kansen voor het externe concurrentievermogen

(33) HERHAALT dat deze wereldwijde, geïntegreerde en ambitieuze aanpak ook het concurrentie-

vermogen van het Europese bedrijfsleven zal versterken doordat het bedrijfsleven nieuwe 

mogelijkheden worden geboden en tegelijkertijd beter rekening wordt gehouden met de 

externe dimensie van het Europese concurrentievermogen en voorwaarden voor open en 

eerlijke internationale concurrentie worden gecreëerd;
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(34) ONDERKENT dat er behoefte is aan het bevorderen van de internationale handel in 

milieugoederen, waaronder milieutechnologieën, en milieudiensten, het propageren van de 

totstandkoming van standaarden voor deze producten en diensten op internationaal niveau, 

waar dienstig op basis van Europese normen, en dat degenen die belang hebben bij EU-

normalisering moeten worden aangemoedigd tot actieve deelname aan de totstandbrenging 

van internationale standaarden; ONDERKENT dat er ook behoefte is aan het propageren van 

benaderingen per bedrijfstak om goede praktijken te verspreiden en duurzamer technologieën 

te ontwikkelen, conform en ter ondersteuning van het proces van Marrakech van de 

Verenigde Naties inzake de opstelling van een tienjarenkader van programma's inzake 

duurzame productie en consumptie en van gespecialiseerde organisaties en programma's van 

de VN, zoals het milieuprogramma van de Verenigde Naties26, en dat het nodig is ervoor te 

zorgen dat de Europese bedrijven een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en daartoe kunnen 

profiteren van een specifiek kader ter verbetering van hun concurrentievermogen bij de 

introductie van technologieën en de levering van milieugoederen en milieudiensten;

  
26 Met inbegrip van het internationale panel voor duurzaam beheer van hulpbronnen dat is 

ingesteld in het kader van het milieuprogramma van de Verenigde Naties.
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(35) ROEPT de Commissie en de lidstaten OP ervoor te ijveren dat toegespitste en effectieve 
benaderingen per bedrijfstak in het kader van de internationale onderhandelingen worden 
opgenomen als een element van en een aanvulling op een alomvattend internationaal verdrag 
inzake klimaatverandering voor de periode na 2012; ERKENT dat, in de wereldwijde context 
van concurrerende markten, het risico dat de investeringen van het bedrijfsleven verplaatst 
worden naar landen waar geen beperking op de CO2-uitstoot of kosten die met de 
bescherming van het klimaat verband houden (CO2-lek) worden opgelegd, een punt van zorg 
is voor de Europese industrie, met name voor bepaalde sectoren, zoals energie-intensieve 
industrieën die in sterke mate blootgesteld zijn aan internationale concurrentie, dat moet 
worden geanalyseerd en dringend moet worden aangepakt in het kader van de nieuwe ETS-
richtlijn; VERZOEKT de Commissie voort te werken aan criteria om snel te kunnen bepalen 
welke bedrijfstakken aan het risico van koolstoflekken zijn blootgesteld,  zodat die criteria in 
bovengenoemde richtlijn kunnen worden opgenomen, waarbij wordt onderkend dat een 
ambitieuze internationale overeenkomst de beste benadering van deze kwestie vormt;
WENST ZICH TE BERADEN OP het komende initiatief van de Commissie inzake dialoog 
over regelgeving dat voor het eind van het jaar wordt verwacht;

(36) HOUDT ER REKENING MEE dat het algemene evenwicht van het volledige klimaat- en 
energiepakket moet worden gehandhaafd, en gaat bij zijn werkzaamheden uit van de 
beginselen transparantie, economische doelmatigheid en kostenefficiëntie, alsmede billijkheid 
en solidariteit in de lastenverdeling tussen de lidstaten; NEEMT DAARBIJ de verschillende 
uitgangspunten, omstandigheden, mogelijkheden en geleverde prestaties van de lidstaten IN 
AANMERKING, en neemt er nota van dat er behoefte is aan duurzame economische groei in 
de gehele Gemeenschap waartoe door alle sectoren wordt bijgedragen;

(37) ERKENT dat Europa bij de vaststelling van zijn interne voorschriften rekening moet houden 
met de invloed daarvan op het internationale concurrentievermogen van de Europese 
bedrijven, met name de energie-intensieve industrieën, en tegelijkertijd zijn leidende rol op 
strategische gebieden zoals de bestrijding van klimaatverandering moet behouden.

_________________


