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11.1.2018 A8-0391/103 

Amendement  103 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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, waarbij 

het beginsel wordt toegepast van voorrang 

voor energie-efficiëntie in de hele 

energieketen, met inbegrip van 

opwekking, transmissie, distributie en 

eindgebruik van energie, om ervoor te 

zorgen dat de Unie haar centraal 

streefcijfer inzake energie-efficiëntie van 

20 % voor 2020 en haar indicatief 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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Amendement  104 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2012/27/EU 

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 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]. De 

bijdragen houden rekening met alle stadia 

van het energiesysteem, met inbegrip van 

opwekking, transmissie, distributie en 

eindgebruik, en kunnen gepaard gaan 

met specifieke beleidsmaatregelen. Bij het 

vaststellen en herzien van het niveau van 

die bijdragen houden de lidstaten er 

rekening mee dat het energieverbruik van 

de Unie in 2030 als referentiewaarde niet 

meer dan 1 321 Mtoe primaire energie of 

niet meer dan 987 Mtoe eindenergie mag 

bedragen. Indien de economische 

ontwikkeling of structurele aanpassing 

(volgens het indexcijfer van de industriële 

productie op basis van gegevens van 

Eurostat), het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen of de vermindering van 

de CO2-uitstoot wezenlijk verschillen van 

de prognoses en de veronderstellingen die 

werden gebruikt bij het vaststellen van de 

doelstellingen van de Unie en de 

nationale bijdragen, worden de 

referentiewaarden en de bijdragen 
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aangepast. De herberekening van de 

nationale bijdragen gebeurt bij de 

actualisering van de geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen als 

bedoeld in de artikelen [3] en [13] van 

Verordening (EU) XX/20XX [Governance 

van de energie-unie]. De herberekening 

van het streefcijfer van de Unie vindt 

plaats één jaar na de indiening van de 

geactualiseerde geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen en wordt, 

indien van toepassing, vastgesteld door 

middel van de gewone 

wetgevingsprocedure. Wanneer een 

lidstaat zijn bijdrage niet op de energie-

intensiteit heeft gebaseerd, kan hij in zijn 

geïntegreerd nationaal energie- en 

klimaatplan, als bedoeld in artikel [3] van 

Verordening (EU) XX/20XX [Governance 

van de energie-unie], zijn verwachte 

niveau van de industriële productie in 

2030 vermelden, en vervolgens alle 

energieverbruik als gevolg van een hogere 

industriële productie van zijn bijdrage 

voor 2030 uitsluiten. Een dergelijke 

uitsluiting is gebaseerd op het indexcijfer 

van de industriële productie van Eurostat. 
De lidstaten delen deze bijdragen en elke 

aanpassing ervan mee aan de Commissie 

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 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Amendement  105 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2021 en 31 december 2030 

1,5 % bedragen van het gemiddelde van de 

jaarlijkse energieverkoop aan eindafnemers 

per volume gedurende de meest recente 

periode van drie jaar voorafgaand aan 

1 januari 2019; 

b) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2021 en 31 december 2030 

minstens 1,5 % bedragen van het 

gemiddelde van de jaarlijkse 

energieverkoop aan eindafnemers per 

volume gedurende de meest recente 

periode van drie jaar voorafgaand aan 

1 januari 2019; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Amendement  106 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van het bepaalde 

onder b), en onverminderd leden 2 en 3, 

mogen de lidstaten alleen die 

energiebesparingen meetellen die 

voortvloeien uit nieuwe 

beleidsmaatregelen die na 31 december 

2020 zijn ingevoerd of beleidsmaatregelen 

die tijdens de periode van 1 januari 2014 

tot en met 31 december 2020 zijn 

ingevoerd, op voorwaarde dat kan worden 

aangetoond dat die maatregelen 

resulteren in individuele acties die worden 

ondernomen na 31 december 2020 en een 

besparing opleveren. 

De vereiste besparingen voor de onder b) 

bedoelde periode zijn cumulatief en 

komen bovenop de vereiste besparingen 

voor de onder a) bedoelde periode. 

Hiertoe, en onverminderd leden 2 en 3, 

mogen de lidstaten energiebesparingen 

meetellen die voortvloeien uit 

beleidsmaatregelen die na 31 december 

2020 zijn ingevoerd of daarvóór, op 

voorwaarde dat kan worden aangetoond 

dat die maatregelen resulteren in nieuwe 

individuele acties die worden ondernomen 

na 31 december 2020 en een besparing 

opleveren. De lidstaten mogen ook 

besparingen meetellen van individuele 

acties die worden ondernomen tussen 

1 januari 2014 en 31 december 2020, op 

voorwaarde dat deze verifieerbare 

energiebesparingen na 2020 blijven 

opleveren. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Amendement  107 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) besparingen die voortvloeien uit 

afzonderlijke maatregelen die voor het 

eerst zijn uitgevoerd na 31 december 2008 

en die in 2020 en daarna nog steeds een 

effect hebben, en die meetbaar en 

verifieerbaar zijn, meenemen bij de 

berekening van de in lid 1 vermelde 

energiebesparingen; en 

d) besparingen die voortvloeien uit 

afzonderlijke maatregelen die voor het 

eerst zijn uitgevoerd na 31 december 2008 

en die in 2020 nog steeds een effect 

hebben, en die meetbaar en verifieerbaar 

zijn, meenemen bij de berekening van de in 

lid 1 vermelde energiebesparingen; en 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Amendement  108 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten verwezenlijken de uit 

hoofde van lid 1 vereiste besparingen door 

een verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 bis vast 

te stellen of door alternatieve 

beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen. De lidstaten 

mogen een verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie combineren met 

alternatieve beleidsmaatregelen. 

6. De lidstaten verwezenlijken de uit 

hoofde van lid 1 vereiste besparingen door 

een verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 bis vast 

te stellen of door alternatieve 

beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen, in combinatie 

met maatregelen voor het tot een 

minimum beperken van de gevolgen van 

de directe en indirecte kosten van 

dergelijke regelingen voor het 

concurrentievermogen van aan 

verplichtingen gebonden partijen die aan 

internationale concurrentie zijn 

blootgesteld. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Amendement  109 

Anneleen Van Bossuyt 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energie-efficiëntie 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2012/27/EU 

Bijlage V – punt 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) besparingen die voortvloeien uit de 

toepassing van verplichte Uniewetgeving 

worden beschouwd als besparingen die 

ook zonder de activiteit van de aan 

verplichtingen gebonden, deelnemende of 

met de uitvoering belaste partijen en/of 

uitvoerende autoriteiten zouden hebben 

plaatsgevonden, en kunnen dus niet 

worden geclaimd uit hoofde van artikel 7, 

lid 1, behalve besparingen die verband 

houden met de renovatie van bestaande 

gebouwen, voor zover het in punt 3, 

onder h), vermelde oorzakelijk verband is 

aangetoond; 

Schrappen 

Or. en 

 


