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10.1.2018 A8-0391/100 

Amendement  100 

Miroslav Poche 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld met 

maatregelen voor de bevordering van 

energie-efficiëntie binnen de Unie, om 

ervoor te zorgen dat de Unie haar centraal 

streefcijfer inzake energie-efficiëntie van 

20 % voor 2020 en haar bindend centraal 

streefcijfer van 30 % voor 2030 haalt; de 

richtlijn effent ook de weg voor verdere 

verbeteringen van de energie-efficiëntie na 

deze data. De richtlijn stelt regels vast om 

belemmeringen op de energiemarkt weg te 

nemen en om markttekortkomingen te 

overwinnen die de efficiëntie in 

energievoorziening en -gebruik 

belemmeren en voorziet in de opstelling 

van indicatieve nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers en bijdragen voor 

2020 en 2030. 

1. Bij deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld met 

maatregelen voor de bevordering van 

energie-efficiëntie binnen de Unie, om 

ervoor te zorgen dat de Unie haar centraal 

streefcijfer inzake energie-efficiëntie van 

20 % voor 2020 en haar bindend centraal 

streefcijfer van 30 % voor 2030 haalt; de 

richtlijn effent ook de weg voor verdere 

verbeteringen van de energie-efficiëntie na 

deze data. De richtlijn stelt regels vast om 

belemmeringen op de energiemarkt weg te 

nemen en om markttekortkomingen te 

overwinnen die de efficiëntie in 

energievoorziening en -gebruik 

belemmeren en voorziet in de opstelling 

van indicatieve nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers voor 2020 en 

bindende nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers voor 2030. 

Or. en 
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Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Elke lidstaat stelt indicatieve 

nationale energie-efficiëntiebijdragen vast 

om de in artikel 1, lid 1, vermelde 

doelstelling van de Unie voor 2030 te 

bereiken, overeenkomstig de artikelen [4] 

en [6] van Verordening (EU) XX/20XX 

[Governance van de energie-unie]. Bij het 

vaststellen van die bijdragen houden de 

lidstaten er rekening mee dat het 

energieverbruik van de Unie in 2030 niet 

meer dan 1 321 Mtoe primaire energie en 

niet meer dan 987 Mtoe eindenergie mag 

bedragen. De lidstaten delen deze 

bijdragen mee aan de Unie in het kader van 

hun geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen, overeenkomstig de 

procedure van artikel [3] en de artikelen [7] 

tot en met [11] van Verordening (EU) 

XX/20XX [Governance van de energie-

unie]. 

4. Elke lidstaat stelt bindende 

nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 

vast om de in artikel 1, lid 1, vermelde 

doelstelling van de Unie voor 2030 te 

bereiken, overeenkomstig de artikelen [4] 

en [6] van Verordening (EU) XX/20XX 

[Governance van de energie-unie]. Bij het 

vaststellen van die bijdragen houden de 

lidstaten er rekening mee dat het 

energieverbruik van de Unie in 2030 niet 

meer dan 1 321 Mtoe primaire energie en 

niet meer dan 987 Mtoe eindenergie mag 

bedragen. De lidstaten delen deze 

bijdragen mee aan de Unie in het kader van 

hun geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen, overeenkomstig de 

procedure van artikel [3] en de artikelen [7] 

tot en met [11] van Verordening (EU) 

XX/20XX [Governance van de energie-

unie]. 

Or. en 

 

 


