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Socomec is betrokken in een ‘UPS’ piloot project 
van de Europese Comissie – Een bevestiging van 
milieu-toewijding. 
 

Benfeld, 10 februari 2014 

 

De Socomec groep, een pionier fabrikant van UPS systemen in Frankrijk maakt deel 
uit van een consortium dat is geselecteerd door de Europese Commissie om 
specifieke gedragslijnen op te stellen voor het meten van milieu-waarden van UPS 
machines doorheen hun levenscyclus. 

 

Naar  een eengemaakte ‘Green UPS’ markt 

Het enorme aantal milieu gedragslijnen in Europa (meer dan 400) toont het ontbreken aan 
van een gedeelde definitie van wat een zogenaamd ‘groen product’ nu eigenlijk is. Zulke 
situatie kan waarschijnlijk de consument misleiden of verwarren en is een obstakel voor het 
vrij goederenverkeer van producten vermarkt als groen. 

De Europese commissie is zich goed bewust van deze situatie en heeft daarom een project 
gelanceerd om een uniek kader op te stellen voor de evaluatie van producten op milieu-
invloed: de ‘single market for green products initiative’. Dit kader zou moeten toegepast 
worden op alle producten van de Europese markt, met inbegrip van alle sectoren en 
onderworpen aan milieu-communicatie. Daarom dient het duidelijke, vergelijkbare en 
betrouwbare informative te brengen omtrent de milieu voetafdruk van zulke producten. 

De Europese Commissie heeft twee methoden opgesteld voor de evaluatie van de millieu-
waarde van geproduceerde groene producten doorheen hun levenscyclus – het PEF 
(Product Environmental Footprint) en het OEF (Organisation Environmental Footprint). De 
Comissie raadt het gebruik aan van deze methoden voor alle belanghebbenden (Lidstaten, 
bedrijven, privé organisaties, enz.) en kondigde een proefperiode aan van drie jaar voor het 
opstellen van specifieke gedragslijnen voor de producten en sectoren op wie het betrekking 
heeft doorheen een proces met alle belanghebbenden. 

Gezien het belang hiervan, heeft een een consortium zich kandidaat gesteld bestaande uit 
Europese UPS fabrikanten (Schneider, Socomec, Eaton, Emerson, Legrand), 
handelsverenigingen uit het beroep (Gimélec, CEMEP) en millieu-experts (Ecopassport, 
SGS) voor de pilootfase in het opstellen van de richtlijnen voor het evalueren van de PEF. 
Van de 90 kandidaten met een breed gamma aan producten, heeft de Europese Commissie 
er uiteindelijk 14 geselecteerd, waaronder Socomec UPS. 

Volgens Jean-Marc Hornsperger, de bedrijfsdirecteur voor technische ontwikkeling, « 
Stonden drie factoren centraal in de beslissing van de Commissie. Eerst, de uitgebreide 
markt in Europa voor de betrokken fabrikanten. Ten tweede, de diversiteit van UPS 
toepassingen: B2B en B2C, residentieel, SMB’s, industrie, datacenters, enz. En tenslotte, 
niet de minst onbelangrijkste, de beschikbaarheid van een voorafgaandelijk opgesteld 
raamwerk op Europees vlak dat reeds levensvatbaar is dankzij het werk van 
Ecopassport/CEMEP dat werd gestuurd door Socomec.” 
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Bevestiging van een echte milieu-toewijding 

Sinds 2011 was Socomec reeds toegewijd aan het opstellen van Product Environmental 
Profiles (PEP). 
Een ‘PEP’  is een eco-verklaring die de milieu-kenmerken van een product omvat van zijn 
ontwikkeling tot aan het einde van zijn levensduur: de massa-balans, de gebruikte 
grondstoffen, zijn CO2 voetafdruk, milieu-certificaten, enz.  Nicolas Zehnder, milieumanager 
van de groep, kreeg in januari 2013 toestemming voor onafhankelijk PEP-certificatie welke 
Socomec toelaten een betere controle te hebben op de kost van de certificaten, het lekken 
van gevoelige gegevens te verminderen en te winnen aan flexibiliteit in het PEP process. 
 
Terzelfdertijd is Socomec actief betrokken bij het internationalizeren van de Ecopassport 
Association en de definitie van PEP beperkingen. In bijzonderheid, leidt Socomec een 
gezamelijke werkgroep tussen de Ecopassport Association en de Europese vereniging van 
UPS fabrikanten (CEMEP)met het oog op het vestigen van Europese richtlijnen inzake het 
opstellen  en inhoud van de PEP voor UPS machines. 
“Het duurde bijna twee jaar om een concensus te bereiken tussen de fabrikanten”, wijst 
Nicolas Zehnder aan. “Deze specificatie zal weldra worden gepubliceerd en zijn toepassing 
zal verplicht worden voor alle fabrikanten van UPS toestellen die een gecertificeerde PEP 
wensen uit te reiken binnen de Europese markt.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE SOCOMEC  MEER INFORMATIE 

Créé en 1922, SOCOMEC est un groupe industriel indépendant 
de plus de 3000 personnes réparties à travers le monde dans 
21 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité 
des réseaux électriques basse tension… avec une 
préoccupation accrue pour la performance énergétique de ses 
clients. En 2013, SOCOMEC a réalisé un chiffre d’affaires de 
437 millions d’euros. 
 

       

 Alain GAMBA 
Corporate Communication & 
Sustainable Development Manager 
Tél. : +33 (0)3 88 57 41 38 
E-mail : alain.gamba@socomec.com 
 
www.socomec.com 

 

mailto:alain.gamba@socomec.com
http://www.socomec.com/

