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11.1.2018 A8-0392/324 

Amendement  324 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016) 767 final - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 27 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen. De 

lidstaten moeten bepalen hoe zij in het 

kader van hun geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen zullen 

bijdragen tot de verwezenlijking van dit 

streefdoel door middel van de in 

Verordening [governance] vastgestelde 

governanceprocedure. 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 35 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen en dat 

vergezeld te doen gaan van nationale 

streefcijfers. Het mag de lidstaten slechts 

bij uitzondering worden toegestaan om 

van het voorziene niveau van hun 

streefcijfer af te wijken, met maximaal 

10 % en in omstandigheden die naar 

behoren onderbouwd moeten worden, 

meetbaar en verifieerbaar zijn en uitgaan 

van objectieve en niet-discriminerende 

criteria. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Amendement  325 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016) 767 final - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter aa 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

aa) "consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie": een actieve 

afnemer als gedefinieerd in Richtlijn [MDI 

Directive] die hernieuwbare elektriciteit 

die op eigen terrein is geproduceerd, met 

inbegrip van een appartementsgebouw, een 

commerciële locatie of een locatie met 

gedeelde diensten of een gesloten 

distributiesysteem, verbruikt en kan 

opslaan en verkopen, op voorwaarde dat 

dit voor niet-huishoudelijke consumenten 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie niet hun primaire commerciële of 

professionele activiteit is; 

aa) "consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie": een actieve 

afnemer of een groep gezamenlijk 

optredende afnemers als gedefinieerd in 

Richtlijn [MDI Directive] die hernieuwbare 

elektriciteit verbruikt en kan opslaan en 

verkopen die op eigen terrein is 

geproduceerd, met inbegrip van een 

appartementsgebouw, een woongebied, een 

commerciële of industriële locatie of een 

locatie met gedeelde diensten, in eenzelfde 

gesloten distributiesysteem, of op 

afzonderlijke locaties via de oprichting en 

het beheer van systemen voor virtueel 

delen. Voor niet-huishoudelijke 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie is dit niet hun 

primaire commerciële of professionele 

activiteit; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Amendement  326 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016) 767 final - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

13. Indien energieleveranciers energie 

uit hernieuwbare bronnen of uit 

hoogrenderende wartmekrachtkoppeling 

aan de afnemer verhandelen met een 

verwijzing naar ecologische of andere 

voordelen van energie uit hernieuwbare 

bronnen of uit hoogrenderende 

wartmekrachtkoppeling, eisen de lidstaten 

van die energieleveranciers dat zij 

garanties van oorsprong gebruiken om de 

hoeveelheid of het aandeel van hun energie 

uit hernieuwbare bronnen of uit 

hoogrenderende wartmekrachtkoppeling 

openbaar te maken. 

13. Indien energieleveranciers energie 

uit hernieuwbare bronnen of uit 

hoogrenderende warmte-krachtkoppeling 

aan de afnemer verhandelen met een 

verwijzing naar ecologische of andere 

voordelen van energie uit hernieuwbare 

bronnen of uit hoogrenderende warmte-

krachtkoppeling, eisen de lidstaten van die 

energieleveranciers dat zij garanties van 

oorsprong gebruiken om de hoeveelheid of 

het aandeel van hun energie uit 

hernieuwbare bronnen of uit 

hoogrenderende warmte-krachtkoppeling 

openbaar te maken.  

De lidstaten stellen passende 

mechanismen in waarmee 

energieproducenten kunnen aantonen dat 

elektriciteit in nieuwe, aanvullende 

installaties voor hernieuwbare energie 

werd opgewekt. 

Daartoe kwalificeren de lidstaten 

garanties van oorsprong voor elektriciteit 

uit hernieuwbare energiebronnen als 

"oorsprongsgaranties Plus", als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de einddatum van de productie valt ten 

hoogste tien jaar na de datum waarop de 

installatie op het net is aangesloten, en 

b) de installatie heeft geen steun gekregen 

uit een nationale steunregeling. 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Amendement  327 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016) 767 final - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) hebben het recht om systemen voor 

virtueel delen op te richten en te beheren 

om op afzonderlijke locaties opgewekte 

elektriciteit te verbruiken, op te slaan en 

te verkopen; 

 (Als dit amendement wordt aangenomen, 

moet het tussen AM 180 en AM 181 

worden geplaatst.) 

Or. en 

 


