
RR\1173979NL.docx PE630.672v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Zittingsdocument

A8-0014/2019

14.1.2019

***I
VERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en 
Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad 
[governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Miroslav Poche



PE630.672v02-00 2/15 RR\1173979NL.docx

NL
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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en 
Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van 
de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0744),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 192, lid 1, en 194, lid 2 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0482/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0014/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 29 maart 2017 heeft het 
Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van 
zijn voornemen om zich uit de Unie terug 
te trekken krachtens artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. 
Bijgevolg is het Unierecht vanaf 30 maart 

(1) Op 29 maart 2017 heeft het 
Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van 
zijn voornemen om zich uit de Unie terug 
te trekken krachtens artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. De 
Verdragen zijn niet langer van toepassing 
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2019 niet langer van toepassing op het 
Verenigd Koninkrijk, tenzij in een 
geratificeerd terugtrekkingsakkoord, of 
door de Europese Raad in 
overeenstemming met het Verenigd 
Koninkrijk, unaniem een andere datum 
wordt vastgesteld. Het Verenigd 
Koninkrijk wordt dan een derde land.

op het Verenigd Koninkrijk met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
het terugtrekkingsakkoord, of, bij gebreke 
daarvan, na verloop van twee jaar na de 
kennisgeving, d.w.z. met ingang van 30 
maart 2019, tenzij de Europese Raad met 
instemming van het Verenigd Koninkrijk 
met eenparigheid van stemmen tot 
verlenging van deze termijn besluit.

Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met de 
brexit.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het terugtrekkingsakkoord zal, 
zoals overeengekomen tussen de 
onderhandelaars, voorzien in de 
regelingen op grond waarvan bepalingen 
van het Unierecht op en in het Verenigd 
Koninkrijk van toepassing kunnen blijven 
tot na de datum waarop de Verdragen niet 
meer van toepassing zijn op en in het 
Verenigd Koninkrijk. Indien dat akkoord 
in werking treedt, zijn Richtlijn 
2012/27/EU van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis, als gewijzigd bij 
Richtlijn (EU) 2018/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad1 ter en 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad1 quater van 
toepassing op en in het Verenigd 
Koninkrijk gedurende de 
overgangsperiode krachtens die 
overeenkomst en vervallen deze aan het 
einde van die periode.
__________________
1 bis. Richtlijn 2012/27/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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25 oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU 
en houdende intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
1 ter. Richtlijn (EU) 2018/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2012/27/EG van de Raad betreffende het 
storten van afvalstoffen (PB L 328, 
21.12.2018, blz. 210).
1 quater. Verordening (EU) 2018/1999 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad, Richtlijnen 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 
2013/30/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en 
(EU) 2015/652 van de Raad, en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 1).

Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met de 
brexit.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In Richtlijn 2012/27/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie6, als gewijzigd bij Richtlijn 

(2) In Richtlijn 2012/27/EU, als 
gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/2002, is 
bepaald dat de lidstaten indicatieve 
nationale energie-efficiëntiebijdragen 
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2018/XXX/EU7, is bepaald dat de lidstaten 
indicatieve nationale energie-
efficiëntiebijdragen moeten vaststellen ter 
verwezenlijking van het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de Unie van ten 
minste 32,5 % in 2030. Daarbij moeten de 
lidstaten rekening houden met het 
energieverbruik van de Unie in 20308.

moeten vaststellen ter verwezenlijking van 
de energie-efficiëntiestreefcijfers van de 
Unie van ten minste 32,5 % in 2030. 
Daarbij moeten de lidstaten rekening 
houden met het energieverbruik van de 
Unie in 2030 uitgedrukt in primaire en/of 
eindenergie8.

Motivering

Verduidelijking van technische aard om nauwer aan te sluiten bij de terminologie van de 
onlangs herziene energie-efficiëntierichtlijn wat betreft de energie-efficiëntiestreefcijfers van 
de Unie voor 2030 uitgedrukt in primaire en/of eindenergie.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In Verordening (EU) 2018/XXX 
[governance van de energie-unie]9 is 
bepaald dat de lidstaten in het proces voor 
de vaststelling van de bijdrage aan het 
streefcijfer van de Unie inzake energie-
efficiëntie rekening moeten houden met het 
energieverbruik van de Unie in 203010. Het 
energieverbruik op het niveau van de Unie 
is ook relevant voor de beoordeling door de 
Europese Commissie van de vooruitgang in 
de richting van de gezamenlijke 
verwezenlijking van de EU-streefcijfers11.

(3) In Verordening (EU) 2018/1999 is 
bepaald dat de lidstaten in het proces voor 
de vaststelling van de bijdrage aan het 
streefcijfer van de Unie inzake energie-
efficiëntie rekening moeten houden met het 
energieverbruik van de Unie in 2030 
uitgedrukt in primaire en/of 
eindenergie10. Het energieverbruik op het 
niveau van de Unie is ook relevant voor de 
beoordeling door de Europese Commissie 
van de vooruitgang in de richting van de 
gezamenlijke verwezenlijking van de EU-
streefcijfers11.

Motivering

Verduidelijking van technische aard om nauwer aan te sluiten bij de terminologie van de 
onlangs herziene energie-efficiëntierichtlijn wat betreft de energie-efficiëntiestreefcijfers van 
de Unie voor 2030 uitgedrukt in primaire en/of eindenergie.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4)  Als gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
moeten de verwachte 
energieverbruikscijfers voor de Europese 
Unie in 2030 technisch worden aangepast, 
zodat deze betrekking hebben op de Unie 
van 27 lidstaten ("EU27"). Uit de 
prognoses die zijn opgesteld met het oog 
op de kerndoelstelling van de Unie van ten 
minste 32,5 % blijkt dat het primaire 
energieverbruik gelijk moet zijn aan 1 273 
miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) en 
956 Mtoe eindenergieverbruik voor de 
Unie van 28 lidstaten. Uit de 
overeenkomstige prognoses voor de EU27 
zonder het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 
het primaire energieverbruik gelijk moet 
zijn aan 1 128 Mtoe en het 
eindenergieverbruik aan 846 Mtoe in 2030. 
De cijfers voor de energieverbruiksniveaus 
in 2030 moeten daarom worden aangepast. 

(4)  Als gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
moeten de verwachte 
energieverbruikscijfers voor de Europese 
Unie in 2030 technisch worden aangepast, 
zodat deze betrekking hebben op de Unie 
van 27 lidstaten ("EU27"). Uit de 
prognoses die zijn opgesteld met het oog 
op de kerndoelstellingen van de Unie van 
ten minste 32,5 % blijkt dat het primaire 
energieverbruik gelijk moet zijn aan 1 273 
miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) en 956 
Mtoe eindenergieverbruik voor de Unie 
van 28 lidstaten. Uit de overeenkomstige 
prognoses voor de EU27 zonder het 
Verenigd Koninkrijk blijkt dat het primaire 
energieverbruik gelijk moet zijn aan 1 128 
Mtoe en het eindenergieverbruik aan 
846 Mtoe in 2030. De cijfers voor de 
energieverbruiksniveaus in 2030 moeten 
daarom worden aangepast. 

Motivering

Verduidelijking van technische aard om nauwer aan te sluiten bij de terminologie van de 
onlangs herziene energie-efficiëntierichtlijn wat betreft de energie-efficiëntiestreefcijfers van 
de Unie voor 2030.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Krachtens artikel 4, lid 3, van 
Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 
van de Raad1 bis moet de 
buitenwerkingtreding van handelingen 
die op een bepaalde datum buiten werking 
treden geschieden bij het einde van het 
laatste uur van de dag waarop die datum 
valt. Dit besluit moet derhalve van 
toepassing zijn vanaf de dag volgend op 
die waarop Richtlijn 2012/27/EU, als 
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gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/2002 en 
Verordening (EU) 2018/1999 ophouden 
van toepassing te zijn op het Verenigd 
Koninkrijk.
________________________
1 bis. Verordening (EEG, Euratom) 
nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 
houdende vaststelling van de regels die 
van toepassing zijn op termijnen, data en 
aanvangs- en vervaltijden (PB L 124 van 
8.6.1971, blz. 1).

Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met de 
brexit.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

De artikelen 1 en 2 van dit besluit doen 
geen afbreuk aan de termijn die is 
vastgesteld in artikel 28 van Richtlijn 
2012/27/EU [als gewijzigd bij Richtlijn 
2018/XXX/EU] en artikel 59 van 
Verordening (EU) 2018/XXX [governance 
van de energie-unie].

De artikelen 1 en 2 van dit besluit doen 
geen afbreuk aan de termijnen die zijn 
vastgesteld in artikel 2 van Richtlijn (EU) 
2018/2002 en artikel 59 van 
Verordening (EU) 2018/1999.

Motivering

Er moet worden verwezen naar de omzetting van de onlangs vastgestelde richtlijn inzake 
energie-efficiëntie [tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU]. Artikel 28 van Richtlijn 
2012/27/EU noemt als algemene omzettingsdatum 5 juni 2014 (met specifieke datums voor 
afzonderlijke bepalingen) en het is derhalve niet relevant hier naar dat artikel te verwijzen.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en is van toepassing vanaf 
de dag volgende op die waarop het recht 
van de Unie niet meer van toepassing is op 
het Verenigd Koninkrijk.

Dit besluit treedt in werking op de derde 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en 
is van toepassing vanaf de dag volgende op 
die waarop het recht van de Unie niet meer 
van toepassing is op het Verenigd 
Koninkrijk.

Artikel 1 is van toepassing vanaf de dag 
volgend op die waarop Richtlijn 
2012/27/EU, als gewijzigd bij 
Richtlijn (EU) 2018/2002, ophoudt van 
toepassing te zijn op het Verenigd 
Koninkrijk.
Artikel 2 is van toepassing vanaf de dag 
volgende op die waarop Verordening (EU) 
nr. 2018/1999 niet meer van toepassing is 
op het Verenigd Koninkrijk.
Artikel 3 is van toepassing met ingang van 
... [de datum van inwerkingtreding].

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de termijnen die gelden voor de afronding van 
de wetgevingsprocedure, teneinde ervoor te zorgen dat het besluit in werking kan treden op 
de dag voorafgaand aan de dag waarop het recht van de Unie niet meer van toepassing is op 
het Verenigd Koninkrijk. Andere aanpassingen met het oog op overeenstemming met de 
tussen de instellingen afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen 
in verband met brexit.
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TOELICHTING

1. Voorstel van de Commissie

Het onderhavige voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU [als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/2002] 
betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 [governance van de energie-
unie] is noodzakelijk wegens de op handen zijnde terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Europese Unie.

Als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie moeten de 
verwachte energieverbruikscijfers voor de Europese Unie in 2030 technisch worden 
aangepast, zodat deze betrekking hebben op de Unie van 27 lidstaten ("EU27"). Uit de 
prognoses die zijn opgesteld met het oog op de kerndoelstellingen van de Unie van ten minste 
32,5 % blijkt dat het primaire energieverbruik gelijk moet zijn aan 1 273 miljoen ton olie-
equivalent (Mtoe) en 956 Mtoe eindenergieverbruik voor de Unie van 28 lidstaten. Uit de 
overeenkomstige prognoses voor de EU27 zonder het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het 
primaire energieverbruik gelijk moet zijn aan 1 128 Mtoe en het eindenergieverbruik aan 846 
Mtoe in 2030. Dit betekent dat er een aanpassing noodzakelijk is van de cijfers voor primair 
en eindverbruik van energie in de onlangs gewijzigde ernergie-efficiëntierichtlijn.

In de nieuwe verordening inzake governance van de energie-unie is bepaald dat de lidstaten in 
het proces voor de vaststelling van de bijdrage aan het EU-streefcijfer inzake energie-
efficiëntie voor 2030 rekening moeten houden met het energieverbruik van de Unie in 2030. 
Het energieverbruik op het niveau van de Unie is ook relevant voor de beoordeling door de 
Commissie van de vooruitgang in de richting van de gezamenlijke verwezenlijking van de 
streefcijfers van de Unie. Dit betekent dat de verordening inzake governance van de energie-
unie ook moet worden gewijzigd in de zin dat daarin de aangepaste cijfers voor het 
energieverbruik in 2030 in moeten worden opgenomen.

Er zij op gewezen dat de kerndoelstellingen van de Unie voor het energieverbruik in 2030 zijn 
vastgesteld in een proces van vergelijking met de prognoses van 2007 en met gebruikmaking 
van een econometrische modelexercitie (PRIMES energiesysteemmodel), die bekend is onder 
de naam referentiescenario 2007 (ook wel "REF 2007"). De streefcijfers zijn vertaald naar 
niveaus van primair en eindverbruik van energie door de prognoses van het referentiescenario 
2007 voor 2030 met 32,5 % te verlagen. De Mtoe-cijfers stoelen op de hierboven beschreven 
energiemodelprojectie. De door de Commissie voorgestelde aanpassing van de cijfers met het 
oog op de terugtrekking van het VK uit de EU stoelt op hetzelfde onderliggende 
energiemodel.

2. Standpunt van de rapporteur

Rapporteur juicht het voorstel van de Commissie toe als een technische aanpassing van de 
cijfers betreffende het energieverbruik van de Unie in 2030, die noodzakelijk is geworden 
door de aanstaande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 
Aangezien het hier om een technische aanpassing gaat, die stoelt op een modelexercitie die als 
uitgangspunt fungeerde voor de oorspronkelijke berekening van de absolute niveaus van 
energieverbruik van de kerndoelstellingen van de Unie, stelt rapporteur geen wijzigingen aan 
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de door de Commissie gebruikte cijfers voor. 

Rapporteur introduceert in dit ontwerpverslag een zeer klein aantal technische amendementen, 
die erop gericht zijn enkele van de bepalingen van de Commissie te verduidelijken. De door 
rapporteur voorgestelde amendementen betreffen de volgende onderwerpen:

- een technische verduidelijking van de tekst in de overwegingen met betrekking tot de 
energie-efficiëntiestreefcijfers van de Unie voor 2030, om de tekst nauwer te laten 
aansluiten bij die van de onlangs goedgekeurde herziene energie-efficiëntierichtlijn. Er 
zij op gewezen dat in de richtlijn van kerndoelstellingen (meervoud) sprake is, om 
duidelijk te maken dat het streefcijfer voor energie-efficiëntie uiteenvalt in primair 
verbruik en eindverbruik van energie. 

- verduidelijking van het feit dat het besluit geldt onverminderd de omzetting van de 
onlangs vastgestelde richtlijn inzake energie-efficiëntie, en niet van Richtlijn 
2012/27/EU, die reeds omgezet is.

- wijziging van de datum van inwerkingtreding van het besluit (drie dagen in plaats 
van 20 dagen na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie), teneinde ervoor te zorgen dat het in werking kan treden vóór de dag 
waarop het recht van de Unie ophoudt van toepassing te zijn op het verenigd 
Koninkrijk. Deze wijziging is nodig in verband met de termijnen voor de afronding 
van de wetgevingsprocedure vóór 29 maart 2019. 
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