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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 a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) in bijlage IV wordt voetnoot 3 

vervangen door: "(3) Van toepassing 

wanneer de energiebesparing wordt 

berekend in termen van primaire energie 

aan de hand van een benadering van 

onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. 

Voor besparingen in kWh elektriciteit 

kunnen de lidstaten een 

standaardcoëfficiënt van 2,0 gebruiken. 

De lidstaten kunnen een afwijkende 

coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen 

rechtvaardigen." 

a) in bijlage IV wordt voetnoot 3 

vervangen door: "(3) Uitsluitend van 

toepassing ten behoeve van deze richtlijn 

en wanneer de energiebesparing wordt 

berekend in termen van primaire energie 

aan de hand van een benadering van 

onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. 

Voor besparingen in kWh elektriciteit 

gebruiken de lidstaten een coëfficiënt die 

is vastgesteld aan de hand van een 

transparante en voor alle lidstaten 

vergelijkbare methode, op basis van 

nationale omstandigheden die het 

primaire energieverbruik beïnvloeden. 

Deze omstandigheden moeten naar 

behoren worden onderbouwd, meetbaar 

en verifieerbaar zijn en uitgaan van 

objectieve en niet-discriminerende 

criteria. Voor besparingen in kWh 

elektriciteit kunnen de lidstaten een 

standaardcoëfficiënt van 2,3 gebruiken of 
een afwijkende coëfficiënt indien zij dat 

kunnen rechtvaardigen. Hierbij houden de 

lidstaten rekening met hun 
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elektriciteitsmix die is opgenomen in hun 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen die aan de Commissie 

moeten worden meegedeeld 

overeenkomstig artikel [3] van 

Verordening (EU) XX/20XX [Governance 

van de energie-unie]. De 

standaardcoëfficiënt wordt om de vijf jaar 

herzien op basis van werkelijk 

waargenomen gegevens." 

Or. en 

 


