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10.1.2018 A8-0391/116 

Amendement  116 

Markus Pieper 

namens de PPE-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 bindend centraal 

streefcijfer van 35 % voor 2030 haalt; de 

richtlijn effent ook de weg voor verdere 

verbeteringen van de energie-efficiëntie na 

2030, overeenkomstig de 

langetermijndoelstellingen van de Unie 

inzake energie en klimaat voor 2050 en de 

Overeenkomst van Parijs. 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 2030. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Amendement  117 

Markus Pieper 

namens de PPE-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 bis (nieuw) 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 2 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In artikel 2 wordt het volgende 

punt ingevoegd: 

 "(9 bis) "gebouw van een 

overheidsinstantie", voor de toepassing 

van artikel 5, een gebouw dat eigendom is 

van en gebruikt wordt door de centrale 

overheid of een andere overheidsinstantie 

op nationaal, regionaal of lokaal niveau;" 

Or. en 



 

AM\1143309NL.docx  PE614.328v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.1.2018 A8-0391/118 

Amendement  118 

Markus Pieper 

namens de PPE-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 bindende 

nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 

vast die cumulatief in overeenstemming 

zijn met de in artikel 1, lid 1, vermelde 

doelstelling van de Unie voor 2030, 

overeenkomstig de artikelen [4] en [6] van 

Verordening (EU) XX/20XX [Governance 

van de energie-unie]. Bij het vaststellen 

van het niveau van hun streefcijfers 

houden de lidstaten er rekening mee dat het 

energieverbruik van de Unie in 2030 niet 

meer dan 1 220 Mtoe primaire energie en 

niet meer dan 893 Mtoe eindenergie mag 

bedragen. 

 Met het oog op het realiseren van grotere 

industriële en economische groei, naast 

de voornaamste doelstellingen van deze 

richtlijn zoals bedoeld in artikel 1, worden 

de volgende aanpassingsmechanismen 

toegepast: 

 Indien de gegevens van Eurostat 

betreffende industriële meerwaarde in 
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2030 meer dan 10 % van de waarde van 

2 163,81 (in 000 MEuro'13) afwijken, 

wordt het streefcijfer voor 

eindenergieverbruik als bedoeld in de 

vorige alinea automatisch aangepast met 

inachtneming van de variatie van de 

industriële meerwaarde van de Unie zoals 

gemeten door Eurostat (in 000MEuro'13) 

in 2030, met gebruikmaking van de 

volgende formule: 

 Het streefcijfer van de Unie voor 

eindenergieverbruik = XXX Mtoe + 244 

Mtoe* (industriële meerwaarde)/XXX 

 Voor het eerst in 2020 en vervolgens om 

de twee jaar brengt de Commissie verslag 

aan het Europees Parlement en de Raad 

uit, met een herziene raming van het 

potentiële verschil tussen de 

veronderstelde industriële meerwaarde 

voor 2030 zoals gebruikt in PRIMES en 

het verwachte herziene getal, gebaseerd 

op de geactualiseerde feitelijke cijfers van 

Eurostat, inclusief herziene ramingen van 

de totale Mtoe-maxima voor eind- en 

primair energieverbruik in 2030. 

 Teneinde de lidstaten voldoende 

flexibiliteit te bieden om te voldoen aan 

hun indicatieve nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers en tegelijkertijd de 

economie te ontwikkelen en de industriële 

productie en activiteit te vergroten, mogen 

zij hun streefcijfers vaststellen op basis 

van de energie-intensiteit, d.w.z. de 

verhouding tussen het energieverbruik en 

het bruto binnenlands product (bbp). 

 Bij de nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers wordt rekening 

gehouden met alle stadia van de 

energieketen, met inbegrip van 

opwekking, transmissie, distributie en 

eindgebruik. 

 Indien een lidstaat het nationale 

streefcijfer voor hernieuwbare energie 

voor 2030 met 3 % of meer dreigt te 

overschrijden, moet hij overwegen het 
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nationale streefcijfer voor energie-

efficiëntie dienovereenkomstig aan te 

passen; de nationale aanpassing wordt 

doorgevoerd bij de update van de 

nationale energie- en klimaatplannen 

zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 

.../20XX [Governance van de energie-

unie]. 

 De lidstaten delen deze streefcijfers 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 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Amendement  119 

Markus Pieper 

namens de PPE-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 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 Artikel 7 

Verplichting tot energiebesparing Verplichting tot energiebesparing 

1. De lidstaten moeten een 

cumulatieve besparing op het 

eindenergieverbruik bereiken die minstens 

gelijk is aan: 

1. De lidstaten moeten een 

cumulatieve besparing op het 

eindenergieverbruik bereiken die minstens 

gelijk is aan: 

a) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020 

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 2013; 

a) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020 

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 2013; 

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 vier jaar voorafgaand aan 

1 januari 2019; 

De lidstaten moeten gedurende tien jaar na 

2030 nieuwe jaarlijkse besparingen van 

1,5 % per jaar blijven behalen, tenzij de 

Commissie in haar evaluatie van 2027 en 

om de tien jaar daarna tot de conclusie 

komt dat dit niet nodig is om de energie- en 

De lidstaten moeten gedurende tien jaar na 

2030 nieuwe jaarlijkse besparingen van 

1,5 % per jaar blijven behalen, tenzij de 

Commissie in haar evaluatie van 2027 en 

om de tien jaar daarna tot de conclusie 

komt dat dit niet nodig is om de energie- en 
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klimaatdoelstellingen van de Unie voor 

2050 te halen. 

klimaatdoelstellingen van de Unie voor 

2050 te halen. 

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, net als 

alle overige perioden na 2030. Hiertoe, en 

onverminderd leden 2 en 3, mogen de 

lidstaten energiebesparingen meetellen die 

voortvloeien uit nieuwe 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 

nieuwe besparing opleveren. De lidstaten 

mogen ook besparingen meetellen van 

individuele acties die in voorkomend geval 

worden ondernomen tussen 1 januari 

2014 en 31 december 2020, op 

voorwaarde dat deze verifieerbare 

energiebesparingen na 2020 blijven 

opleveren. 

De verkoop van energie, per volume, die 

gebruikt wordt voor vervoer, mag geheel of 

gedeeltelijk buiten de berekening blijven. 

Enkel voor de toepassing van de onder a) 

bedoelde periode mag de verkoop van 

energie, per volume, die gebruikt wordt 

voor vervoer, geheel of gedeeltelijk buiten 

de berekening blijven. 

 De verkoop van energie die gebruikt 

wordt voor vervoer, met uitzondering van 

brandstof die gebruikt wordt voor de 

internationale luchtvaart en scheepvaart, 

voor het vervoer per spoor, voor stads- en 

regionale bussen, en voor touringcars, en 

'alternatieve' vervoersbrandstoffen [zoals 

bedoeld in Richtlijn 2014/92/EU], wordt 

volledig meegeteld in de berekeningen 

voor de onder b) bedoelde periode.  

De lidstaten mogen beslissen hoe de 

berekende hoeveelheid nieuwe besparingen 

wordt gespreid over elke onder a) en b) 

vermelde periode, op voorwaarde dat de 

vereiste totale cumulatieve besparingen aan 

het einde van elke periode worden bereikt.  

De lidstaten mogen beslissen hoe de 

berekende hoeveelheid nieuwe besparingen 

wordt gespreid over elke onder a) en b) 

vermelde periode, op voorwaarde dat de 

vereiste totale cumulatieve besparingen aan 

het einde van elke periode worden bereikt.  

2. Onverminderd lid 3, kan elke 2. Onverminderd lid 3, kan elke 
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lidstaat: lidstaat: 

a) de bij lid 1, onder a), 

voorgeschreven berekening uitvoeren met 

waarden van 1 % in 2014 en 2015; 1,25 % 

in 2016 en 2017;  en 1,5 % in 2018, 2019 

en 2020; 

a) de bij lid 1, onder a), 

voorgeschreven berekening uitvoeren met 

waarden van 1 % in 2014 en 2015; 1,25 % 

in 2016 en 2017; en 1,5 % in 2018, 2019 

en 2020; 

b) de verkoop, per volume, van de 

energie die gebruikt wordt in de industriële 

activiteiten die in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG zijn vermeld, geheel of 

gedeeltelijk buiten de berekening houden; 

b) de verkoop, per volume, van de 

energie die gebruikt wordt in de industriële 

activiteiten die in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG zijn vermeld, geheel of 

gedeeltelijk buiten de berekening houden; 

c) toestaan dat energiebesparingen die 

gerealiseerd zijn in de sectoren omzetting, 

distributie en transmissie van energie, met 

inbegrip van infrastructuur voor efficiënte 

stadsverwarming en -koeling, en die 

voortvloeien uit de naleving van de 

voorschriften van artikel 14, lid 4, artikel 

14, lid 5, onder b), en artikel 15, leden 1 tot 

en met 6 en lid 9, worden meegenomen bij 

de berekening van de energiebesparingen 

die vereist zijn uit hoofde van lid 1; 

c) toestaan dat energiebesparingen die 

gerealiseerd zijn in de sectoren omzetting, 

distributie en transmissie van energie, met 

inbegrip van infrastructuur voor efficiënte 

stadsverwarming en -koeling, en die 

voortvloeien uit de naleving van de 

voorschriften van artikel 14, lid 4, 

artikel 14, lid 5, onder b), en artikel 15, 

leden 1 tot en met 6 en lid 9, worden 

meegenomen bij de berekening van de 

energiebesparingen die vereist zijn uit 

hoofde van lid 1, onder a) en b); 

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 en daarna nog steeds een 

effect hebben, en die meetbaar en 

verifieerbaar zijn, meenemen bij de 

berekening van de in lid 1, onder a), 

vermelde energiebesparingen; en 

e) de verifieerbare hoeveelheid 

energie die op of in gebouwen wordt 

opgewekt voor eigen gebruik als gevolg 

van beleidsmaatregelen ter bevordering 

van nieuwe installaties van hernieuwbare 

energietechnologieën, uitsluiten van de 

berekening van de in lid 1 vermelde 

energiebesparingseis.  

 

 e bis) de verkoop van energie die 

gebruikt wordt voor vervoer, geheel of 

gedeeltelijk uitsluiten van de berekening. 

3. Alle overeenkomstig lid 2 gekozen 

opties mogen samen niet meer bedragen 

dan 25 % van de in lid 1 vermelde 

3. Alle overeenkomstig lid 2 gekozen 

opties mogen samen niet meer bedragen 

dan 25 % van de energiebesparingen voor 
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energiebesparingen. De lidstaten berekenen 

het effect van de gekozen opties voor de in 

lid 1, onder a) en b), vermelde perioden 

afzonderlijk en passen dit toe: 

de in lid 1, onder a), bedoelde periode, en 

niet meer dan 30 % voor de in lid 1, onder 

b) bedoelde periode. De lidstaten 

berekenen het effect van de gekozen opties 

voor de in lid 1, onder a) en b), vermelde 

perioden afzonderlijk en passen dit toe: 

a) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder a), vermelde periode kunnen de 

lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder a), 

b), c) en d); 

a) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder a), vermelde periode kunnen de 

lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder a), 

b), c) en d); 

b) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder b), vermelde periode kunnen 

de lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder 

b), c) en d); en e), mits individuele acties 

in de zin van punt d) een verifieerbaar en 

meetbaar effect blijven hebben na 31 

december 2020. 

b) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder b), vermelde periode kunnen 

de lidstaten alleen gebruikmaken van lid 2, 

onder b), c), d) en e). 

4. Energiebesparingen die na 

31 december 2020 zijn gerealiseerd, mogen 

niet worden meegenomen bij de 

berekening van de cumulatieve 

besparingen die vereist zijn voor de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020.  

4. Energiebesparingen die na 

31 december 2020 zijn gerealiseerd, mogen 

niet worden meegenomen bij de 

berekening van de cumulatieve 

besparingen die vereist zijn voor de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020.  

 4 bis. De lidstaten wier 

energiebesparingen de besparingen die 

vereist zijn voor de periode van 1 januari 

2014 tot en met 31 december 2020 

overschrijden, mogen de 

besparingsoverschotten meetellen voor de 

berekening van de besparingen die vereist 

zijn voor de periode tot en met 

31 december 2030. 

5. De lidstaten zien erop toe dat de 

besparingen die voortvloeien uit de in de 

artikelen 7 bis en 7 ter en artikel 20, lid 6, 

bedoelde beleidsmaatregelen worden 

berekend overeenkomstig bijlage V.  

5. De lidstaten zien erop toe dat de 

besparingen die voortvloeien uit de in de 

artikelen 7 bis en 7 ter en artikel 20, lid 6, 

bedoelde beleidsmaatregelen worden 

berekend overeenkomstig bijlage V.  

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 

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 
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beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen. De lidstaten 

mogen een verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie combineren met 

alternatieve beleidsmaatregelen. 

beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen, in combinatie 

met maatregelen voor het tot een 

minimum beperken van alle mogelijke 

negatieve gevolgen van de directe of 

indirecte kosten van dergelijke regelingen 

voor het concurentievermogen van de 

Unie en met name van ondernemingen 

die aan internationale concurrentie 

blootgesteld zijn. De lidstaten mogen een 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie combineren met alternatieve 

beleidsmaatregelen. 

7. De lidstaten zien erop toe dat 

energiebesparingen niet dubbel worden 

geteld wanneer beleidsmaatregelen of 

afzonderlijke acties een overlappende 

werking hebben."; 

7. De lidstaten zien erop toe dat 

energiebesparingen niet dubbel worden 

geteld wanneer beleidsmaatregelen of 

afzonderlijke acties een overlappende 

werking hebben."; 

Or. en 

 

 


