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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het perspectief voor 2030 voorziet 

niet in bindende streefcijfers op nationaal 

niveau. De noodzaak voor de Unie om haar 

streefcijfers inzake energie-efficiëntie op 

EU-niveau, uitgedrukt in primair 

energieverbruik en eindenergieverbruik, in 

2020 en 2030 te behalen, moet duidelijk 

worden uiteengezet in de vorm van een 

bindend streefcijfer van 30 %. Deze 

verduidelijking op het niveau van de Unie 

mag geen beperkingen opleggen aan de 

lidstaten; het staat hun nog steeds vrij om 

hun nationale bijdragen vast te stellen op 

basis van primair energieverbruik of 

eindenergieverbruik, primaire 

energiebesparing of eindenergiebesparing, 

dan wel op basis van energie-intensiteit. 

Bij de vaststelling van hun nationale 

indicatieve bijdragen aan energie-

efficiëntie moeten de lidstaten er rekening 

mee houden 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. Dit 

betekent da het primaire energieverbruik in 

de Unie moet afnemen met 23 % en het 

eindenergieverbruik met 17 % in 

vergelijking met het niveau van 2005. De 

voortgang op weg naar het behalen van het 

streefcijfer voor 2030 moet regelmatig 

worden beoordeeld; het wetgevingsvoorstel 

inzake de governance van de energie-unie 

(4) Het perspectief voor 2030 voorziet 

niet in bindende streefcijfers op nationaal 

niveau. De noodzaak voor de Unie om haar 

streefcijfers inzake energie-efficiëntie op 

EU-niveau, uitgedrukt in primair 

energieverbruik en eindenergieverbruik, in 

2020 en 2030 te behalen, moet duidelijk 

worden uiteengezet in de vorm van een 

indicatief streefcijfer van 30 %. Deze 

verduidelijking op het niveau van de Unie 

mag geen beperkingen opleggen aan de 

lidstaten; het staat hun nog steeds vrij om 

hun nationale bijdragen vast te stellen op 

basis van primair energieverbruik of 

eindenergieverbruik, primaire 

energiebesparing of eindenergiebesparing, 

dan wel op basis van energie-intensiteit. 

Bij de vaststelling van hun nationale 

indicatieve bijdragen aan energie-

efficiëntie moeten de lidstaten er rekening 

mee houden 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. Dit 

betekent dat het primaire energieverbruik 

in de Unie moet afnemen met 23 % en het 

eindenergieverbruik met 17 % in 

vergelijking met het niveau van 2005. De 

voortgang op weg naar het behalen van het 

streefcijfer voor 2030 moet regelmatig 

worden beoordeeld; het wetgevingsvoorstel 

inzake de governance van de energie-unie 
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voorziet in een dergelijke beoordeling. voorziet in een dergelijke beoordeling. 
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