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BEKNOPTE MOTIVERING 

Er werd voor het eerst om de ontwikkeling van een governance voor de energie-unie verzocht 

door de Europese Raad in zijn conclusies van 24 oktober 2014 over het klimaat- en 

energiekader voor 2030. De governance moet ertoe bijdragen dat de EU haar 

energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en biedt tegelijkertijd de lidstaten de nodige 

flexibiliteit en doet volledig recht aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen. In de 

conclusies werd benadrukt dat de governance moet uitgaan van bestaande structuren, zoals 

nationale klimaatprogramma’s en nationale plannen voor hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie. Het toepassingsgebied van de governance, zoals vastgesteld in het klimaat- en 

energiekader voor 2030, is in de strategie voor de energie-unie van 25 februari 2015 verder 

uitgebreid tot alle vijf de dimensies van de energie-unie, te weten: energiezekerheid, 

solidariteit en vertrouwen; de interne energiemarkt; matiging van de energievraag; 

koolstofarm maken, met inbegrip van hernieuwbare energie; onderzoek, innovatie en 

concurrentievermogen. Bovendien werd er in de resolutie van het Parlement "Op weg naar 

een Europese energie-unie" van 15 december 2015 aangedrongen op een ambitieuze, 

betrouwbare, transparante en democratische governance voor de energie-unie, volledige 

betrokkenheid van het Parlement en het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2030. 

Hiervan uitgaande heeft het voorliggende voorstel van de Commissie tot doel het 

regelgevingskader voor de governance van de energie-unie vast te stellen, op basis van twee 

belangrijke pijlers: De eerste pijler is de stroomlijning van bestaande verplichtingen inzake 

planning, rapportering en monitoring op het gebied van energie en klimaat, om ze in 

overeenstemming te brengen met de beginselen van betere regelgeving. De tweede pijler is de 

vaststelling van een efficiënt politiek proces tussen de lidstaten en de Commissie, met nauwe 

betrokkenheid van andere EU-instellingen, teneinde de doelstellingen van de energie-unie te 

halen, met name de streefcijfers op het gebied van energie en klimaat voor 2030. 

Het voorstel is voorbereid terwijl de Commissie haar evaluatie uitvoerde van de richtlijn 

hernieuwbare energie, de energie-efficiëntierichtlijn en de richtlijn energieprestatie van 

gebouwen. Ook Verordening nr. 525/2013 betreffende het klimaatbewakingssysteem (MMR) 

is volledig in dit voorstel verwerkt, teneinde de integratie tussen de domeinen energie en 

klimaat te garanderen, en daarnaast worden in het voorstel de bestaande bepalingen 

geactualiseerd om controle uit te oefenen op de tenuitvoerlegging van de voorgestelde 

verordeningen inzake de verdeling van inspanningen en landgebruik, verandering in 

landgebruik en bosbouw (LULUCF), en om de verbintenissen van de EU in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs na te komen. Volgens de Commissie zal haar voorstel leiden tot een 

aanzienlijke afname van de administratieve rompslomp. In totaal worden in het voorstel meer 

dan 50 bestaande afzonderlijke verplichtingen inzake planning, rapportering en monitoring 

geïntegreerd, gestroomlijnd of ingetrokken. 

Met name op het vlak van landbouw voorziet het voorstel in rapporteringsverplichtingen door 

lidstaten over: 

– hun lage-emissiestrategieën op lange termijn, met inbegrip van emissiereducties en de 

verbetering van verwijderingen in de landbouwsector; 
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– de tenuitvoerlegging van nationale trajecten en doelstellingen voor het aandeel van 

hernieuwbare energie, waaronder het aandeel van biobrandstoffen geproduceerd uit de 

voornaamste landbouwgewassen; 

– de uitvoering van maatregelen waarmee het gebruik van energie uit biomassa wordt 

bevorderd, zo ook van biomassatoepassingen in de landbouwsector; 

– eindverbruik van energie door afzonderlijke sectoren, waaronder de landbouw. 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en ziet het als een stap in de 

goede richting. Het is een ambitieus voorstel. Wel stelt hij een aantal overwegende technische 

amendementen voor zodat: 

– de Commissie in het kader van de rapportering over hernieuwbare energie duidelijke 

richtsnoeren voor de rapportering over bio-energie kan opstellen voor de lidstaten; 

– de Commissie, als zij concludeert dat een lidstaat onvoldoende vooruitgang heeft geboekt 

bij de verwezenlijking van de streefcijfers of bij de uitvoering van de maatregelen die zijn 

vastgelegd in zijn geïntegreerde nationale klimaat- en energieplan, specifieke eisen moet 

stellen aan de betrokken lidstaat. Deze specifieke eisen zijn bedoeld ter vervanging van 

het systeem van aanbevelingen van de Commissie aan de lidstaat in kwestie, waarvan 

sprake is in het voorstel van de Commissie. De rapporteur is van mening dat 

aanbevelingen vanwege hun niet-bindende karakter niet ver genoeg gaan in dit geval; 

– de lidstaten zullen niet hoeven te rapporteren over wijzigingen in de grondstofprijzen en 

het landgebruik in de lidstaat ten gevolge van het toegenomen gebruik van biomassa en 

andere vormen van energie uit hernieuwbare bronnen, aangezien dergelijke rapportering te 

belastend en schier onmogelijk zou zijn voor de lidstaten; 

– de formulering in bepaalde delen van de Commissietekst is coherenter en gestroomlijnder 

gemaakt. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze verordening bevat de 

noodzakelijke wettelijke basis voor een 

betrouwbare en transparante governance 

die garandeert dat de doelstellingen en 

streefcijfers van de energie-unie worden 

(1) Deze verordening bevat de 

noodzakelijke wettelijke basis voor een 

betrouwbare en transparante governance 

die garandeert dat de doelstellingen van de 

energie-unie en de streefcijfers van de 
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gehaald door complementaire, coherente en 

ambitieuze inspanningen van de Unie en de 

lidstaten, en die tegelijk de beginselen van 

de Unie op het gebied van betere 

regelgeving bevordert. 

Overeenkomst van Parijs worden gehaald 

door complementaire, coherente en 

ambitieuze inspanningen van de Unie en de 

lidstaten, en die tegelijk de beginselen van 

de Unie op het gebied van betere 

regelgeving bevordert. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Geen enkele bepaling van deze 

verordening mag zo worden uitgelegd dat 

daardoor afbreuk zou worden gedaan aan 

de rechten van de lidstaten die zijn 

vastgelegd in artikel 194, lid 2, tweede 

alinea, VWEU. 

Motivering 

In artikel 194, lid 2, tweede alinea, VWEU wordt bevestigd dat de lidstaten het recht hebben 

om de voorwaarden voor de exploitatie van hun energiebronnen, hun keuze tussen 

verschillende energiebronnen of de algemene structuur van hun energievoorziening te 

bepalen. Omdat EU-wetgeving geen afbreuk mag doen aan de bepalingen van de Verdragen, 

is het belangrijk te onderstrepen dat de EU-wetgever rekening heeft gehouden met 

bovengenoemde rechten van de lidstaat. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Europese energie-unie bestaat 

uit vijf belangrijke dimensies: continuïteit 

van de energievoorziening; de interne 

energiemarkt; energie-efficiëntie; 

koolstofarm maken; en onderzoek, 

innovatie en concurrentievermogen. 

(2) De Europese energie-unie zorgt 

voor de overgang naar een zeer efficiënt 

en in grote mate op hernieuwbare 

energiebronnen gebaseerd energiesysteem 

dat bestaat uit vijf belangrijke dimensies: 

continuïteit van de energievoorziening en 

betaalbaarheid voor consumenten; de 

interne energiemarkt; energie-efficiëntie; 

koolstofarm maken; en onderzoek, 

innovatie en concurrentievermogen. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het doel van een veerkrachtige 

energie-unie met een ambitieus 

klimaatbeleid als kernelement is om de 

consumenten in de Unie, zowel gezinnen 

als bedrijven, zekere, duurzame, 

concurrerende en betaalbare energie te 

geven; dit vereist een fundamentele 

transformatie van het Europees 

energiesysteem. Dat doel kan alleen 

worden bereikt door gecoördineerd 

optreden waarbij wetgevende en niet-

wetgevende maatregelen op EU- en 

nationaal niveau worden gecombineerd. 

(3) Het doel van een veerkrachtige 

energie-unie met een ambitieus 

klimaatbeleid als kernelement is om de 

consumenten in de Unie, zowel gezinnen 

als bedrijven, zekere, duurzame, 

concurrerende en betaalbare energie te 

geven; dit vereist een fundamentele 

transformatie van het Europees 

energiesysteem om voor iedereen een 

eerlijke toegang tot energie te 

waarborgen. Dat doel kan het best worden 

bereikt door gecoördineerd optreden 

waarbij wetgevende en niet-wetgevende 

maatregelen op EU-, nationaal en 

regionaal niveau worden gecombineerd en 

door onderzoek en lokale 

energievoorziening te bevorderen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De Europese Raad heeft op 24 

oktober 2014 overeenstemming bereikt 

over het kader voor klimaat en energie 

voor 2030, op basis van vier belangrijke 

streefcijfers: een afname van de 

broeikasgasemissies in de gehele economie 

met minstens 40 %, een verbetering van de 

energie-efficiëntie met minstens 27 % met 

het oog op een niveau van 30 %, een 

aandeel van minstens 27 % hernieuwbare 

energie in de Unie en ten minste 15 % voor 

de koppeling van elektriciteitsnetten. De 

Raad heeft gepreciseerd dat het streefcijfer 

voor hernieuwbare energie bindend is op 

(5) De Europese Raad heeft op 24 

oktober 2014 overeenstemming bereikt 

over het kader voor klimaat en energie 

voor 2030, op basis van vier belangrijke 

streefcijfers: een afname van de 

broeikasgasemissies in de gehele economie 

met minstens 40 %, een verbetering van de 

energie-efficiëntie met minstens 27 % met 

het oog op een niveau van 30 %, een 

aandeel van minstens 27 % hernieuwbare 

energie in de Unie en ten minste 15 % voor 

de koppeling van elektriciteitsnetten. 

Streefcijfers voor energie-efficiëntie 

moeten indicatief zijn en stroken met de 



 

AD\1137616NL.docx 7/36 PE604.528v03-00 

 NL 

het niveau van de Unie en moet worden 

bereikt door bijdragen van de lidstaten, 

geleid door de noodzaak om gezamenlijk 

het streefcijfer van de Unie te halen. 

conclusies van de Raad van oktober 2014. 
De Raad heeft gepreciseerd dat het 

streefcijfer voor hernieuwbare energie 

bindend is op het niveau van de Unie en 

moet worden bereikt door bijdragen van de 

lidstaten, geleid door de noodzaak om 

gezamenlijk het streefcijfer van de Unie te 

halen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Europese Raad heeft op 24 

oktober 201414 ook besloten dat een 

betrouwbaar en transparant 

governancesysteem zonder onnodige 

administratieve rompslomp moet worden 

ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de 

EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan 

halen, en tegelijk de lidstaten de nodige 

flexibiliteit kan bieden en volledig recht 

kan doen aan hun vrijheid om zelf hun 

energiemix te bepalen. De Raad 

benadrukte dat deze governance moet 

berusten op de voorhanden bouwstenen, 

zoals nationale klimaatprogramma's en 

nationale plannen voor hernieuwbare 

energie en energie-efficiëntie, en dat de 

planning en rapportering, waar deze nog 

gescheiden verlopen, moeten worden 

gestroomlijnd en gebundeld. De Raad 

stemde er ook mee in de rol en de rechten 

van de consument, en de transparantie en 

voorspelbaarheid voor investeerders te 

vergroten, onder meer dankzij een 

systematische monitoring van belangrijke 

indicatoren voor een betaalbaar, veilig, 

concurrerend, zeker en duurzaam 

energiesysteem, de coördinatie van 

nationaal energiebeleid te 

vergemakkelijken en regionale 

samenwerking tussen lidstaten te 

bevorderen. 

(7) De Europese Raad heeft op 24 

oktober 201414 ook besloten dat een 

betrouwbaar en transparant 

governancesysteem zonder onnodige 

administratieve rompslomp moet worden 

ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de 

EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan 

halen, en tegelijk de lidstaten de nodige 

flexibiliteit kan bieden en volledig recht 

kan doen aan hun vrijheid om zelf hun 

energiemix te bepalen. Deze governance 

moet berusten op voorhanden bouwstenen, 

zoals de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, nationale 

klimaatprogramma's en nationale plannen 

voor hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie, en dat de planning en 

rapportering, waar deze nog gescheiden 

verlopen, moeten worden gestroomlijnd en 

gebundeld. De Raad stemde er ook mee in 

de rol en de rechten van de consument, en 

de transparantie en voorspelbaarheid voor 

investeerders te vergroten, onder meer 

dankzij een systematische monitoring van 

belangrijke indicatoren voor een 

betaalbaar, veilig, concurrerend, zeker en 

duurzaam energiesysteem, de coördinatie 

van nationaal energie- en klimaatbeleid te 

vergemakkelijken en regionale 

samenwerking tussen lidstaten te 

bevorderen met het oog op de handhaving 

en de bevordering van de 
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koolstofputfunctie van de betroffen 

ecosystemen, duurzaam bosbeheer en de 

duurzaamheid op lange termijn van de 

gebruikte hulpbronnen. Voorts moeten de 

lidstaten met het oog op het handhaven 

van stabiliteit, concurrentievermogen en 

redelijke prijzen op nationaal en Europees 

niveau een evenwicht vinden tussen hun 

bestaande productiecapaciteit, 

technologieën en hulpbronnen en moeten 

zij zich blijven inspannen om 

hernieuwbare energiebronnen te 

bevorderen. 

_________________ _________________ 

14 Conclusies van de Europese Raad van 23 

en 24 oktober 2014 (EUCO 169/14). 

14 Conclusies van de Europese Raad van 23 

en 24 oktober 2014 (EUCO 169/14). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De doelstellingen van de energie-

unie moeten worden verwezenlijkt via een 

combinatie van initiatieven van de Unie en 

coherente nationale beleidslijnen in 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen. De sectorale wetgeving 

van de Unie op het gebied van energie en 

klimaat bevat eisen inzake planning, die 

nuttige instrumenten zijn om 

veranderingen teweeg te brengen op 

nationaal niveau. De invoering van deze 

eisen op verschillende tijdstippen heeft 

geleid tot overlappingen en gebrek aan 

aandacht voor synergieën en interacties 

tussen beleidsgebieden. De huidige 

afzonderlijke planning, rapportering en 

monitoring op de gebieden klimaat en 

energie moet daarom zoveel mogelijk 

worden gestroomlijnd en geïntegreerd. 

(17) De doelstellingen van de energie-

unie moeten worden verwezenlijkt via een 

combinatie van initiatieven van de Unie en 

coherente nationale beleidslijnen. De 

bestaande planning, rapportering en 

monitoring op de gebieden klimaat en 

energie moeten vereenvoudigd en 

gestroomlijnd worden. 

 

Amendement  8 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Om de energie-unie tot 

stand te brengen, is de invoering van een 

adequate rapportageplicht voor fossiele 

brandstoffen onontbeerlijk. Daarin 

moeten onder meer gegevens worden 

verstrekt over productiecriteria in verband 

met herkomst en winningsmethode. De 

Commissie moet daarom uiterlijk in 

december 2018 met een lijst van criteria 

voor fossiele brandstoffen komen en de 

rapportageplicht invoeren. 

Motivering 

De Europese Unie moet actief deelnemen aan de energietransitie. Een serieus energiebeleid 

betekent dat ook fossiele brandstoffen strikter worden beoordeeld om voor vergelijkbaarheid 

te zorgen. Onder geen beding mogen fossiele brandstoffen worden bevoordeeld in het kader 

van de rapportageverplichting. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De nationale plannen moeten 

stabiel zijn, d.w.z. dat de nationale 

beleidslijnen en maatregelen transparant en 

voorspelbaar moeten zijn, teneinde te 

zorgen voor investeringszekerheid. Om de 

lidstaten de kans te geven zich aan te 

passen aan sterk gewijzigde 

omstandigheden, moeten zij één keer 

tijdens de tienjarige periode de gelegenheid 

krijgen hun plannen te actualiseren. Voor 

de plannen voor de periode van 2021 tot en 

met 2030 moeten de lidstaten de kans 

krijgen hun plannen te actualiseren tegen 1 

januari 2024. Streefcijfers, doelstellingen 

en bijdragen mogen alleen worden 

gewijzigd als dit tot hogere ambities leidt, 

met name wat betreft de energie- en 

(22) De nationale plannen moeten 

stabiel zijn, d.w.z. dat de nationale 

beleidslijnen en maatregelen transparant en 

voorspelbaar moeten zijn, opdat wordt 

voorzien in de behoeften van de bevolking 

van een lidstaat, wordt bijgedragen aan de 

energiezekerheid en investeringszekerheid 

wordt gewaarborgd. Om de lidstaten de 

kans te geven zich aan te passen aan sterk 

gewijzigde omstandigheden, moeten zij 

één keer tijdens de tienjarige periode de 

gelegenheid krijgen hun plannen te 

actualiseren. Voor de plannen voor de 

periode van 2021 tot en met 2030 moeten 

de lidstaten de kans krijgen hun plannen te 

actualiseren tegen 1 januari 2024. In het 

kader van deze actualiseringen moeten de 
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klimaatstreefcijfers voor 2030. In het 

kader van deze actualiseringen moeten de 

lidstaten inspanningen leveren om 

eventuele negatieve gevolgen voor het 

milieu, die duidelijk worden in het kader 

van de geïntegreerde rapportering, te 

beperken. 

lidstaten inspanningen leveren om 

eventuele negatieve gevolgen voor het 

milieu, die duidelijk worden in het kader 

van de geïntegreerde rapportering, te 

beperken. Bij de geleidelijke overgang 

naar de laatste generatie van 

biobrandstoffen moet rekening worden 

gehouden met de bestaande investeringen 

van de lidstaten in de productie van 

biobrandstoffen van de eerste generatie. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) De LULUCF-sector is sterk 

blootgesteld aan en zeer kwetsbaar voor 

klimaatverandering. Tegelijkertijd 

beschikt deze sector over een enorm 

potentieel om klimaatvoordelen op de 

lange termijn op te leveren en in grote 

mate bij te dragen aan de verwezenlijking 

van de Europese en internationale 

klimaatdoelstellingen op de lange termijn. 

Deze sector kan de klimaatverandering op 

verschillende manieren helpen mitigeren, 

met name door emissies te verminderen, 

door koolstofputten en koolstofvoorraden 

in stand te houden en uit te breiden, en 

door biomaterialen te leveren die fossiele 

en koolstofintensieve materialen kunnen 

vervangen. Voor de doeltreffendheid van 

maatregelen die in het bijzonder gericht 

zijn op het vergroten van de 

koolstofvastlegging, is het van essentieel 

belang dat hulpbronnen duurzaam 

beheerd worden en dat koolstofreservoirs 

langdurig stabiel en aanpasbaar zijn. 

Langetermijnstrategieën zijn essentieel 

om duurzame investeringen op de lange 

termijn mogelijk te maken. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) Het is van essentieel belang 

dat investeringen in en de ontwikkeling 

van geavanceerde, duurzame 

biobrandstoffen uit land- en 

bosbouwafval worden gestimuleerd en dat 

daarbij gezorgd wordt voor consistentie 

tussen beleidsmaatregelen van de EU op 

het gebied van energie, klimaat, circulaire 

economie en landbouw en voor 

bevordering van investeringen in de bio-

economie en de circulaire economie, om 

oplossingen te vinden voor moeilijkheden 

bij het creëren van toeleveringsketens 

voor biomassa, onder meer door middel 

van eventuele teruglevertarieven voor 

elektriciteit uit vaste of gasvormige 

brandstoffen op basis van biomassa, zodat 

technologieën voor de omzetting van 

afvalbiomassa in energie niet van de 

markt worden uitgesloten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Gezien het hoge 

aardopwarmingsvermogen en de relatief 

korte atmosferische levensduur van 

methaan kan de Commissie beleidsopties 

overwegen om de uitstoot van methaan 

tegen te gaan, met uitzondering van 

emissies van darmmethaan, die op 

natuurlijke wijze worden geproduceerd bij 

het fokken van herkauwers, en 

overeenkomstig het beleid inzake de 

circulaire economie en het gebruik van 

afvalstoffen. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Om de samenhang tussen het 

nationale en EU-beleid en de doelstellingen 

van de energie-unie te helpen garanderen, 

moet permanent overleg plaatsvinden 

tussen de Commissie en de lidstaten. In 

voorkomend geval moet de Commissie 

aanbevelingen doen aan de lidstaten, onder 

meer ook over het ambitieniveau van het 

ontwerp van de nationale plannen, over de 

verdere tenuitvoerlegging van de 

beleidslijnen en maatregelen van de 

aangemelde nationale plannen, en over 

andere nationale beleidslijnen en 

maatregelen die van belang zijn voor de 

tenuitvoerlegging van de energie-unie. De 

lidstaten dienen zoveel mogelijk rekening 

te houden met die aanbevelingen en 

moeten in de daaropvolgende 

voortgangsverslagen toelichten hoe de 

aanbevelingen zijn gevolgd. 

(34) Om de samenhang tussen het 

nationale en EU-beleid en de doelstellingen 

van de energie-unie te helpen garanderen, 

moet permanent overleg plaatsvinden 

tussen de Commissie en de lidstaten. De 

lidstaten zijn op dit gebied bevoegd, maar 
de Commissie kan wel aanbevelingen doen 

aan de lidstaten, onder meer ook over het 

ambitieniveau van het ontwerp van de 

nationale plannen, over de verdere 

tenuitvoerlegging van de beleidslijnen en 

maatregelen van de aangemelde nationale 

plannen, en over andere nationale 

beleidslijnen en maatregelen die van 

belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 

de energie-unie. De lidstaten dienen zoveel 

mogelijk rekening te houden met die 

aanbevelingen en moeten in de 

daaropvolgende voortgangsverslagen 

toelichten hoe de aanbevelingen zijn 

gevolgd. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) De lidstaten en de Commissie 

moeten nauw samenwerken op alle 

gebieden die betrekking hebben op de 

uitvoering van de energie-unie en de 

onderhavige verordening; ook het 

Europees Parlement moet hier van nabij bij 

betrokken worden. Waar nodig moet de 

Commissie de lidstaten bijstaan bij de 

tenuitvoerlegging van deze verordening, 

met name met de opstelling van de 

nationale plannen en bijbehorende 

capaciteitsopbouw. 

(38) De lidstaten en de Commissie 

moeten nauw samenwerken op alle 

gebieden die betrekking hebben op de 

uitvoering van de energie-unie en deze 

verordening, met inbegrip van de 

verwezenlijking van de 

emissieverlagingsdoelstellingen; ook het 

Europees Parlement moet hier van nabij bij 

betrokken worden. Waar nodig moet de 

Commissie, met de steun van het 

Europees Parlement, de lidstaten bijstaan 

bij de tenuitvoerlegging van deze 
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verordening, met name met de opstelling 

van de nationale plannen en bijbehorende 

capaciteitsopbouw. De bevoegdheid om 

energie- en klimaatplannen op te stellen 

in de context van de EU-doelen moet 

evenwel bij de lidstaten blijven berusten. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Voor zover dit passend is en in 

overeenstemming is met zijn jaarlijks 

werkprogramma, moet het Europees 

Milieuagentschap de Commissie bijstaan 

bij de evaluatie-, monitoring- en 

rapporteringswerkzaamheden. 

(40) Voor zover dit passend is en in 

overeenstemming is met zijn jaarlijks 

werkprogramma, moet het Europees 

Milieuagentschap de Commissie bijstaan 

bij de evaluatie-, monitoring- en 

rapporteringswerkzaamheden. De lidstaten 

moeten rekening houden met het advies 

van het Europees Milieuagentschap 

inzake de milieueffecten van de productie 

van biobrandstoffen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de continuïteit van de 

energievoorziening, 

a) de continuïteit van de 

energievoorziening en de betaalbaarheid 

voor de consument; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 1 januari 2019 en 

vervolgens om de tien jaar dient elke 

lidstaat een geïntegreerd nationaal energie- 

1. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

vervolgens om de tien jaar dient elke 

lidstaat een geïntegreerd nationaal energie- 
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en klimaatplan in bij de Commissie. De 

plannen bevatten de elementen die zijn 

vermeld in lid 2 en bijlage I. Het eerste 

plan heeft betrekking op de periode van 

2021 tot en met 2030. De daaropvolgende 

plannen hebben betrekking op de tienjarige 

periode die onmiddellijk volgt op het einde 

van de door het vorige plan bestreken 

periode. 

en klimaatplan in bij de Commissie. De 

plannen bevatten de elementen die zijn 

vermeld in lid 2 en bijlage I. Het eerste 

plan heeft betrekking op de periode van 

2021 tot en met 2030. De daaropvolgende 

plannen hebben betrekking op de tienjarige 

periode die onmiddellijk volgt op het einde 

van de door het vorige plan bestreken 

periode. 

Motivering 

De voorgestelde termijn is onaanvaardbaar. Het tijdschema voor de voorbereiding van het 

nationaal plan moet gelijk lopen met de verschillende stappen voor raadpleging in elke 

lidstaat, zoals de strategische milieueffectenrapportage, de in artikel 10 genoemde openbare 

raadplegingen en aanvaarding door de regering. Het moet ook verbonden worden aan de 

reguleringswerkzaamheden, aangezien er nog geen oplossing is gevonden voor een aantal 

serieuze meningsverschillen inzake de inhoud van het plan. Er zijn werkzaamheden gaande 

inzake belangrijke regelgeving in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen", dat een 

grote invloed zal hebben op de bepalingen van het Nationaal Plan. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een beschrijving van de 

beleidslijnen en maatregelen die voorzien 

zijn om de onder (b) bedoelde 

doelstellingen, streefcijfers en bijdragen te 

bereiken; 

c) een beschrijving van de 

beleidslijnen, maatregelen en 

investeringsstrategieën die voorzien zijn 

om de onder b) bedoelde doelstellingen, 

streefcijfers en bijdragen te bereiken; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) een beoordeling van de effecten van 

de geplande beleidslijnen en maatregelen 

om de onder b) bedoelde doelstellingen te 

verwezenlijken; 

e) een beoordeling van de effecten van 

de geplande beleidslijnen, maatregelen en 

investeringsstrategieën om de onder b) 

bedoelde doelstellingen te verwezenlijken; 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) de resultaten van de raadpleging 

en de participatie van de lokale 

autoriteiten, het maatschappelijk 

middenveld, de sociale partners, de 

betrokken sectoren en de burgers; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij de opstelling van de in lid 1 

bedoelde nationale plannen houden de 

lidstaten rekening met de onderlinge 

verbanden tussen de vijf dimensies van de 

energie-unie en maken zij gebruik van 

samenhangende gegevens en 

veronderstellingen in de vijf dimensies, 

voor zover relevant. 

3. Bij de opstelling van de in lid 1 

bedoelde nationale plannen vermijden de 

lidstaten administratieve rompslomp en 

bijkomende kosten door rekening te 

houden met de onderlinge verbanden 

tussen de vijf dimensies van de energie-

unie en maken zij gebruik van 

samenhangende gegevens en 

veronderstellingen in de vijf dimensies, 

voor zover relevant. 

Motivering 

De administratieve rompslomp verminderen bij de uitvoering van de klimaat- en 

energiepakketten moet een prioriteit zijn. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt 1 – sub i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i. het bindend nationaal streefcijfer 

voor broeikasgasemissies en de jaarlijkse 

bindende nationale grenzen op grond van 

Verordening [ ] [ESR]; 

i. het bindend nationaal streefcijfer 

voor broeikasgasemissies en de jaarlijkse 

bindende nationale grenzen op grond van 

Verordening [ ] [ESR]; met als minimum 

de doelstellingen die zijn bepaald in 
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artikel 7 bis, lid 2, van Richtlijn 98/70/EG 

[richtlijn brandstofkwaliteit], die vóór 

2020 moeten worden gerealiseerd; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt 2 – sub i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i. teneinde het bindende streefcijfer 

van de Unie van minstens 27 % 

hernieuwbare energie in 2030 te bereiken, 

zoals vermeld in artikel 3 van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG, 

zoals voorgesteld in COM(2016) 767], een 

bijdrage tot dit streefcijfer in termen van 

het aandeel hernieuwbare energie van de 

lidstaat in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030, met een lineair traject 

voor die bijdrage vanaf 2021; 

i. teneinde het bindende streefcijfer 

van de Unie van minstens 27 % 

hernieuwbare energie in 2030 te bereiken, 

zoals vermeld in artikel 3 van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG, 

zoals voorgesteld in COM(2016)0767], een 

bijdrage tot dit streefcijfer in termen van 

het aandeel hernieuwbare energie van de 

lidstaat in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030, waarbij rekening wordt 

gehouden met de afschrijving van 

investeringen in biobrandstoffen van de 

eerste generatie, met een lineair traject 

voor die bijdrage vanaf 2021; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt 2 – sub ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii. trajecten voor het sectorale aandeel 

hernieuwbare energie in het eindverbruik 

van energie van 2021 tot en met 2030 in de 

sectoren verwarming en koeling, 

elektriciteit en vervoer; 

ii. trajecten voor het sectorale aandeel 

hernieuwbare energie in het eindverbruik 

van energie van 2021 tot en met 2030 die 

zorgen voor een optimaal gebruik van 

biomassa in de sectoren verwarming en 

koeling, elektriciteit en vervoer; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt 2 – sub iii bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) trajecten voor het geleidelijk 

verhogen van de voor leveranciers van 

fossiele brandstoffen geldende 

verplichting tot vermenging van 

biobrandstoffen uit landbouwafval; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter d – sub -iv bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv bis) realistische, accurate, holistische 

en alomvattende beoordelingen van het 

vermogen van de verschillende 

energiebronnen om de 

klimaatverandering af te zwakken, de 

omvang van de gevolgen voor de 

hoeveelheid broeikasgassen in de 

atmosfeer en de tijd die 

afzwakkingsprocessen nodig hebben om 

te beginnen met het verminderen van de 

broeikasgasconcentraties; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zorgen er samen voor 

dat de bijdrage van biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa, alsook van in het 

vervoer verbruikte biomassabrandstoffen, 

indien geproduceerd uit granen en andere 

zetmeelrijke gewassen, suikers en 

oliegewassen en uit gewassen die als 

hoofdgewas primair voor 

energiedoeleinden op landbouwgrond 

worden geteeld, in 2030 niet meer dan 

7 % van de berekening van het bruto-

eindverbruik voor energie van de Unie in 

het vervoer bedraagt. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het macro-economisch en sociaal 

effect en het effect op vaardigheden en het 

milieu van de geplande beleidsinitiatieven 

en maatregelen, zoals vermeld in artikel 7 

en verder gespecificeerd in bijlage I, 

gedurende de eerste periode van tien jaar 

en ten minste tot het jaar 2030, met 

inbegrip van een vergelijking met de 

prognoses op basis van bestaande 

(uitgevoerde en vastgestelde) beleidslijnen 

en maatregelen, als bedoeld in lid 1; 

b) het macro-economisch en sociaal 

effect en het effect op de gezondheid, 

vaardigheden en het milieu van de 

geplande beleidsinitiatieven en 

maatregelen, zoals vermeld in artikel 7 en 

verder gespecificeerd in bijlage I, 

gedurende de eerste periode van tien jaar 

en ten minste tot het jaar 2030, met 

inbegrip van een vergelijking met de 

prognoses inzake bestaande (uitgevoerde 

en vastgestelde) beleidslijnen en 

maatregelen, als bedoeld in lid 1; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 1 januari 2018 en 

daarna om de tien jaar stellen de lidstaten 

een ontwerp van het geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplan op, als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, en dienen zij dit 

in bij de Commissie. 

1. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

daarna om de tien jaar stellen de lidstaten 

een ontwerp van het geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplan op, als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, en dienen zij dit 

in bij de Commissie. 

Motivering 

De voorgestelde termijn is onaanvaardbaar. Het tijdschema voor de voorbereiding van het 

nationaal plan moet gelijk lopen met de verschillende stappen voor raadpleging in elke 

lidstaat, zoals de strategische milieueffectenrapportage, de in artikel 10 genoemde openbare 

raadplegingen en aanvaarding door de regering. Het moet ook verbonden worden aan de 

reguleringswerkzaamheden, aangezien er nog geen oplossing is gevonden voor een aantal 

serieuze meningsverschillen inzake de inhoud van het plan. Er zijn werkzaamheden gaande 

inzake belangrijke regelgeving in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen", dat een 

grote invloed zal hebben op de bepalingen van het Nationaal Plan. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten mogen de streefcijfers, 

doelstellingen en bijdragen die zijn 

uiteengezet in de in lid 2 bedoelde 

actualisering alleen wijzigen om het 

ambitieniveau te verhogen in vergelijking 

met het laatst aangemelde geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplan. 

Schrappen 

Motivering 

De expliciete vermelding van "hogere ambities" ten opzichte van de voorgaande plannen 

houdt een beperking in van de beslissingsmacht van de lidstaten met betrekking tot de 

aanpassingen aan hun energiestrategie die zij wenselijk achten. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de vermindering van 

broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put in individuele 

sectoren, waaronder elektriciteit, industrie, 

vervoer, de bouwsector (residentieel en 

tertiair), landbouw en landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF); 

b) de vermindering van 

broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put in individuele 

sectoren, waaronder elektriciteit, industrie, 

vervoer, de bouwsector (residentieel en 

tertiair), landbouw en landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF), voor zover dit noodzakelijk is 

om bestaande puthabitats in stand te 

houden en natuurlijke koolstofputten te 

bevorderen door middel van goed 

functionerende en bestendige ecosystemen 

en ecosysteemdiensten, onder meer via 

duurzaam bosbeheer, overeenkomstig de 

door de EU aangegane verbintenissen; 
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Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) informatie over de nationale 

planning en strategieën voor de aanpassing 

aan de klimaatverandering overeenkomstig 

artikel 17, lid 1; 

d) informatie over de nationale 

planning en strategieën voor de aanpassing 

aan de klimaatverandering met name op 

het gebied van onderzoek naar en 

investeringen in geavanceerde 

biobrandstoffen, overeenkomstig 

artikel 17, lid 1; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 1 – letter a – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4)  de trajecten voor de vraag naar bio-

energie, uitgesplitst tussen de vraag naar 

verwarming, elektriciteit en vervoer, en 

voor de levering van biomassa, per 

grondstof en herkomst (waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

binnenlandse productie en invoer). Voor 

bosbiomassa afkomstig van bossen, een 

beoordeling van de bron en de gevolgen 

voor de emissieput van de LULUCF; 

(4)  de trajecten voor de vraag naar bio-

energie, uitgesplitst tussen de vraag naar 

verwarming, elektriciteit en vervoer, en 

voor de levering van biomassa, per 

grondstof en herkomst (waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

binnenlandse productie en invoer). Voor 

bosbiomassa afkomstig van bossen, een 

beoordeling van de bron en de gevolgen 

voor de emissieput van de LULUCF op 

nationaal niveau; 

Motivering 

LULUCF-rapportering moet plaatsvinden op nationaal niveau, in samenhang met het 

voorstel voor een verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen 

door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 

2030 (COM(2016) 479). 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 1 – letter a – punt 4 – sub i bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie kan duidelijke 

richtsnoeren opstellen voor de lidstaten 

om te rapporteren over deze trajecten, met 

inbegrip van definities en omrekeningen 

van eenheden van hulpbron naar energie; 

Motivering 

Er zijn duidelijke richtsnoeren en berekeningen nodig voor de rapportering over bio-energie. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 1 – letter a – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5)  indien van toepassing, andere 

nationale trajecten en doelstellingen, met 

inbegrip van sectorale trajecten en 

doelstellingen op lange termijn (zoals het 

aandeel van biobrandstoffen, het aandeel 

van geavanceerde biobrandstoffen, het 

aandeel van biobrandstoffen geproduceerd 

uit op landbouwgrond geteelde 

hoofdgewassen, het aandeel van 

elektriciteit uit biomassa zonder productie 

van warmte, het aandeel van hernieuwbare 

energie in stadsverwarming, het gebruik 

van hernieuwbare energie in gebouwen, 

hernieuwbare energie geproduceerd door 

steden, energiegemeenschappen en 

prosumenten); 

(5)  andere nationale trajecten en 

doelstellingen, met inbegrip van sectorale 

trajecten en doelstellingen op lange termijn 

(zoals het aandeel van biobrandstoffen, het 

aandeel van geavanceerde biobrandstoffen, 

het aandeel van biobrandstoffen 

geproduceerd uit op landbouwgrond 

geteelde hoofdgewassen, het aandeel van 

elektriciteit uit biomassa zonder productie 

van warmte, het aandeel van hernieuwbare 

energie in stadsverwarming, het gebruik 

van hernieuwbare energie in gebouwen, 

hernieuwbare energie geproduceerd door 

steden, energiegemeenschappen en 

prosumenten); 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 1 – letter b – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5)  maatregelen ter bevordering van het 

gebruik van energie uit biomassa, in het 

bijzonder de exploitatie van nieuwe 

biomassabronnen (zowel binnenlands 

(5)  maatregelen ter bevordering van het 

gebruik van energie uit biomassa, in het 

bijzonder de exploitatie van nieuwe 

biomassabronnen (zowel binnenlands 
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potentieel als invoer uit derde landen) en 

andere toepassingen van biomassa (land- 

en bosbouw), alsmede maatregelen voor de 

duurzaamheid van geproduceerde en 

gebruikte biomassa; 

potentieel als invoer uit derde landen) en 

andere toepassingen van biomassa, 

waaronder land- en bosbouw, alsmede 

maatregelen voor de duurzaamheid van 

geproduceerde en gebruikte biomassa; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) nationale doelstellingen voor de 

geleidelijke afbouw van energiesubsidies; 

d) nationale doelstellingen voor de 

geleidelijke afbouw van energiesubsidies, 

in het bijzonder voor fossiele en nucleaire 

brandstoffen; 

Motivering 

Ter voorkoming van marktverstoringen moeten er in eerste instantie onmiddellijke 

maatregelen worden genomen om alle subsidies voor fossiele en nucleaire brandstoffen af te 

schaffen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 15 maart 2021 en daarna om 

het jaar (jaar X) verstrekken de lidstaten 

aan de Commissie: 

Uiterlijk op 31 juli 2021 en daarna om het 

jaar (jaar X) verstrekken de lidstaten aan de 

Commissie: 

Motivering 

De bestaande MMR-termijn (eind juli) voor het indienen van de geschatte 

broeikasgasinventarissen voor jaar (X-1) moet worden gehandhaafd. Met een kortere termijn 

zullen de inventarissen niet op tijd worden ingediend omdat er nog niet voldoende statistische 

gegevens zullen zijn om de emissies voor het jaar (X-1) aan het begin van jaar (X) te schatten. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de vooruitgang op EU-niveau bij 

het verwezenlijken van de doelstellingen 

van de energie-unie, waaronder voor de 

eerste periode van tien jaar de 2030-

streefcijfers van de Unie voor energie en 

klimaat, met name om te vermijden dat er 

een kloof ontstaat ten opzichte van de 

2030-streefcijfers van de Unie voor 

hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie; 

a) de vooruitgang op EU-niveau bij 

het verwezenlijken van de doelstellingen 

van de energie-unie, waaronder voor de 

eerste periode van tien jaar de 2030-

streefcijfers van de Unie voor energie en 

klimaat, met name om te vermijden dat er 

een kloof ontstaat ten opzichte van de 

2030-streefcijfers van de Unie voor 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

en met het oog op de eventuele herziene 

klimaat- en energiemaatregelen van de 

EU, zoals omschreven in artikel 38; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie houdt bij haar 

beoordeling van de geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen 

rekening met legitieme nationale 

specifieke situaties, die zijn gestaafd door 

een beoordeling van de bevoegde 

autoriteiten op nationaal en Europees 

niveau, en die een uitleg kunnen vormen 

voor vertragingen in de bijdragen van de 

lidstaten voor het collectief bereiken van 

de doelstellingen van de energie-unie en 

met name voor het halen van de 

streefcijfers die de lidstaat voor zichzelf 

heeft vastgesteld. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Commissie maakt vooraf de 

indicatoren bekend die zij wil gebruiken 
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om deze beoordelingen te verrichten. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Op het gebied van hernieuwbare 

energie evalueert de Commissie, als 

onderdeel van de in lid 1 bedoelde 

evaluatie, de geboekte vooruitgang met 

betrekking tot het aandeel van energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto 

eindverbruik van de Unie aan de hand van 

een lineair traject beginnend bij 20 % in 

2020 en oplopend tot minstens 27 % in 

2030, zoals vastgesteld in artikel 4, 

onder (a), punt (2), onder i. 

2. Op het gebied van hernieuwbare 

energie evalueert de Commissie, als 

onderdeel van de in lid 1 bedoelde 

evaluatie, de geboekte vooruitgang met 

betrekking tot het aandeel van energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto 

eindverbruik van de Unie aan de hand van 

een lineair traject beginnend bij 20 % in 

2020 en oplopend tot minstens 27 % in 

2030, zoals vastgesteld in artikel 4, 

onder a), punt (2), onder i. Dit omvat een 

holistische en algemene evaluatie met het 

oog op het in stand houden en vergroten 

van de koolstofopnamecapaciteit en de 

reductie van broeikasgasemissies. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Follow-up in het geval van inconsistenties 

met overkoepelende doelstellingen van de 

energie-unie en streefcijfers in het kader 

van de verordening inzake de verdeling 

van de inspanningen 

Follow-up in het geval van inconsistenties 

met overkoepelende doelstellingen van de 

energie-unie en streefcijfers in het kader 

van de verordening inzake de verdeling 

van de inspanningen en de richtlijn 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG 

zoals voorgesteld in COM(2016) 767] 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie op basis van 

de evaluatie van de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen en de 

actualiseringen daarvan overeenkomstig 

artikel 12 concludeert dat de streefcijfers, 

doelstellingen en bijdragen van de 

nationale plannen of de actualiseringen 

daarvan niet volstaan om de collectieve 

doelstellingen van de energie-unie te 

verwezenlijken, en in het bijzonder, voor 

de eerste periode van tien jaar, de 2030-

streefcijfers van de Unie inzake 

hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie, neemt zij maatregelen op het 

niveau van de Unie om te garanderen dat 

deze doelstellingen en streefcijfers 

collectief worden bereikt. Wat 

hernieuwbare energie betreft, houden 

dergelijke maatregelen rekening met het 

ambitieniveau van de bijdragen tot het 

2030-streefcijfer van de Unie die de 

lidstaten in hun nationale plannen en de 

actualiseringen daarvan hebben 

uiteengezet. 

1. Indien de Commissie op basis van 

de evaluatie van de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen en de 

actualiseringen daarvan overeenkomstig 

artikel 12 concludeert dat de streefcijfers, 

doelstellingen en bijdragen van de 

nationale plannen of de actualiseringen 

daarvan niet volstaan om de collectieve 

doelstellingen van de energie-unie te 

verwezenlijken, en in het bijzonder, voor 

de eerste periode van tien jaar, de 2030-

streefcijfers van de Unie inzake 

hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie, neemt zij maatregelen op het 

niveau van de Unie om te garanderen dat 

deze doelstellingen en streefcijfers 

collectief worden bereikt, waarbij elke 

lidstaat een flexibele aanpak mag 

hanteren. Wat hernieuwbare energie 

betreft, houden dergelijke maatregelen, met 

name het op Unieniveau ingestelde 

financieringsplatform om bij te dragen 

aan projecten op het gebied van energie 

uit hernieuwbare bronnen, rekening met 

het ambitieniveau van de bijdragen tot het 

2030-streefcijfer van de Unie die de 

lidstaten in hun nationale plannen en de 

actualiseringen daarvan hebben 

uiteengezet. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  Indien de Commissie, op basis van 

de globale evaluatie van de geïntegreerde 

nationale voortgangsverslagen van de 

lidstaten inzake energie en klimaat 

overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder (a), 

en ondersteund door andere 

informatiebronnen, concludeert dat de Unie 

het risico loopt de doelstellingen van de 

energie-unie niet te halen, en met name, 

3.  Indien de Commissie, op basis van 

de globale evaluatie van de geïntegreerde 

nationale voortgangsverslagen van de 

lidstaten inzake energie en klimaat 

overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder a), 

en ondersteund door andere 

informatiebronnen, concludeert dat de Unie 

het risico loopt de doelstellingen van de 

energie-unie niet te halen, en met name, 
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voor de eerste periode van tien jaar, het 

streefcijfer van het klimaat- en 

energiekader van de Unie voor 2030, kan 

zij aanbevelingen doen aan alle lidstaten 

overeenkomstig artikel 28 om dit risico te 

beperken. Naast de aanbevelingen neemt 

de Commissie in voorkomend geval 

maatregelen op het niveau van de Unie om 

te garanderen dat met name de 2030-

streefcijfers van de Unie voor 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

worden bereikt. Wat hernieuwbare energie 

betreft, houden dergelijke maatregelen 

rekening met ambitieuze vroege 

inspanningen van lidstaten om bij te dragen 

aan het 2030-streefcijfer van de Unie. 

voor de eerste periode van tien jaar, het 

streefcijfer van het klimaat- en 

energiekader van de Unie voor 2030, 

vaardigt zij krachtens artikel 28 specifieke 

voorschriften uit voor alle lidstaten om dit 

risico te beperken. Naast de specifieke 

voorschriften neemt de Commissie 

maatregelen op het niveau van de Unie om 

te garanderen dat met name de 2030-

streefcijfers van de Unie voor 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

worden bereikt. Wat hernieuwbare energie 

betreft, houden dergelijke maatregelen 

rekening met ambitieuze vroege 

inspanningen van lidstaten om bij te dragen 

aan het 2030-streefcijfer van de Unie. 

Motivering 

Aanbevelingen zijn per definitie niet bindend genoeg. Daarom is het beter als de Commissie 

specifieke voorschriften uitvaardigt waaraan lidstaten moeten voldoen. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien de Commissie op basis van 

haar evaluatie krachtens artikel 25, leden 1 

en 3, onverminderd andere maatregelen op 

het niveau van de Unie uit hoofde van punt 

3, concludeert dat de vooruitgang in het 

jaar 2023 niet volstaat om het in de eerste 

alinea van artikel 25, lid 3, vermelde 

collectieve streefcijfer inzake energie-

efficiëntie te halen, neemt zij in het jaar 

2024 maatregelen ter aanvulling van de 

maatregelen die in Richtlijn 2010/31/EU 

[als gewijzigd bij voorstel COM(2016) 

765] en Richtlijn 2012/27/EU [als 

gewijzigd bij voorstel COM(2016) 761] 

zijn vastgesteld om te garanderen dat de 

bindende energiestreefcijfers van de Unie 

voor 2030 worden gehaald. Deze 

aanvullende maatregelen kunnen met name 

leiden tot de verbetering van de energie-

5. Indien de Commissie op basis van 

haar evaluatie krachtens artikel 25, leden 1 

en 3, onverminderd andere maatregelen op 

het niveau van de Unie uit hoofde van punt 

3, concludeert dat de vooruitgang in het 

jaar 2023 niet volstaat om het in de eerste 

alinea van artikel 25, lid 3, vermelde 

collectieve streefcijfer inzake energie-

efficiëntie te halen, neemt zij, indien de 

lidstaten niet uiterlijk 2024 maatregelen 

nemen ter aanvulling van de maatregelen 

die in Richtlijn 2010/31/EU [als gewijzigd 

bij voorstel COM(2016) 765] en Richtlijn 

2012/27/EU [als gewijzigd bij voorstel 

COM(2016) 761] zijn vastgesteld, nadere 

maatregelen om te garanderen dat de 

bindende energiestreefcijfers van de Unie 

voor 2030 worden gehaald. Deze 

aanvullende maatregelen kunnen met name 
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efficiëntie van: leiden tot de verbetering van de energie-

efficiëntie van: 

Motivering 

Een bepaling die de Commissie automatisch het recht geeft eigen maatregelen te nemen als 

verwacht wordt dat de efficiëntiedoelstellingen niet worden gehaald, sluit niet aan bij een op 

subsidiariteit gebaseerde uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie. Als bij bepaalde 

lidstaten het risico wordt onderkend dat zij hun energie-efficiëntiedoelstellingen niet halen, 

moeten zij tegen de achtergrond van de nationale situatie en de reeds genomen maatregelen 

zelf beslissen welke aanvullende maatregelen zinvol en passend zijn. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanbevelingen van de Commissie aan de 

lidstaten 

Specifieke voorschriften voor de lidstaten 

Motivering 

Aanbevelingen zijn per definitie niet bindend genoeg. Daarom is het beter als de Commissie 

specifieke voorschriften uitvaardigt waaraan lidstaten moeten voldoen. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  de betrokken lidstaat houdt zoveel 

mogelijk rekening met de aanbeveling in 

een geest van solidariteit tussen de 

lidstaten en de Unie en tussen de lidstaten 

onderling; 

Schrappen 

Motivering 

Aanbevelingen zijn per definitie niet bindend genoeg. Daarom is het beter als de Commissie 

specifieke voorschriften uitvaardigt waaraan lidstaten moeten voldoen. 
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie garandeert dat de 

aanbevelingen openbaar en toegankelijke 

worden gemaakt. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.1. – sub ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii.  andere nationale doelstellingen en 

streefcijfers die samenhangend zijn met de 

bestaande langetermijnstrategieën voor de 

vermindering van emissies, voor zover van 

toepassing; andere doelstellingen en 

streefcijfers, met inbegrip van sectorale 

streefcijfers en aanpassingsdoelstellingen, 

voor zover van toepassing; 

ii.  andere nationale doelstellingen en 

streefcijfers die samenhangend zijn met de 

bestaande langetermijnstrategieën voor de 

vermindering van emissies; andere 

doelstellingen en streefcijfers, met inbegrip 

van sectorale streefcijfers en 

aanpassingsdoelstellingen; 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – sub v 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

v.  de trajecten voor de vraag naar bio-

energie, uitgesplitst tussen de vraag naar 

verwarming, elektriciteit en vervoer, en 

voor de levering van biomassa, per 

grondstof en herkomst (waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

binnenlandse productie en invoer). Voor 

bosbiomassa afkomstig van bossen, een 

beoordeling van de bron en de gevolgen 

voor de emissieput van de LULUCF; 

v.  de trajecten voor de vraag naar bio-

energie, uitgesplitst tussen de vraag naar 

verwarming, elektriciteit en vervoer, en 

voor de levering van biomassa, per 

grondstof en herkomst (waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

binnenlandse productie en invoer). Voor 

bosbiomassa afkomstig van bossen, een 

beoordeling van de bron en de gevolgen 

voor de emissieput van de LULUCF op 

nationaal niveau; 
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Motivering 

LULUCF-rapportering moet plaatsvinden op nationaal niveau, in samenhang met het 

voorstel voor een verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen 

door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 

2030 (COM(2016) 479). 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – sub v – alinea 1 bis 

(nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie kan duidelijke 

richtsnoeren opstellen voor de lidstaten 

om te rapporteren over deze trajecten, met 

inbegrip van definities en omrekeningen 

van eenheden van hulpbron naar energie 

Motivering 

Er zijn duidelijke richtsnoeren en berekeningen nodig voor de rapportering over bio-energie. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – sub vi  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

vi.  Indien van toepassing, andere 

nationale trajecten en doelstellingen, ook 

op lange termijn of per sector (b.v. het 

aandeel geavanceerde biobrandstoffen, het 

aandeel hernieuwbare energie in 

stadsverwarming, het gebruik van 

hernieuwbare energie in gebouwen, door 

steden, energie-gemeenschappen en 

zelfverbruikers geproduceerde 

hernieuwbare energie) 

vi.  Andere nationale trajecten en 

doelstellingen, ook op lange termijn of per 

sector (b.v. het aandeel geavanceerde 

biobrandstoffen, het aandeel hernieuwbare 

energie in stadsverwarming, het gebruik 

van hernieuwbare energie in gebouwen, 

door steden, energie-gemeenschappen en 

zelfverbruikers geproduceerde 

hernieuwbare energie) 
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Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 3 – punt 3.1.1. – sub i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i. Beleidsinitiatieven en maatregelen 

ter verwezenlijking van de op grond van 

Verordening [ ] [ESR] vastgestelde 

doelstellingen, als bedoeld in 2.1.1 en 

beleidsinitiatieven en maatregelen voor de 

naleving van Verordening [ ] [LULUCF ], 

voor alle belangrijke emissiesectoren en 

sectoren waar de verwijdering moet 

worden opgevoerd, in het licht van de 

langetermijndoelstelling om over een 

periode van 50 jaar te evolueren naar een 

koolstofarme economie met een evenwicht 

tussen emissies en verwijderingen conform 

de Overeenkomst van Parijs 

i. beleidsinitiatieven en maatregelen 

ter verwezenlijking van de op grond van 

Verordening [ ] [ESR] vastgestelde 

doelstellingen, als bedoeld in 2.1.1 en 

beleidsinitiatieven en maatregelen voor de 

naleving van Verordening [ ] [LULUCF ] 

en het streefcijfer voor het opvoeren van 

de verwijderingen uit putten, voor alle 

belangrijke emissiesectoren en sectoren 

waar de verwijdering moet worden 

opgevoerd, met inbegrip van stimulansen 

om mitigatie- en aanpassingsmaatregelen 

voor het integrale en duurzame beheer 

van bossen, bouwland, grasland en 

wetlands die verder gaan dan de goede 

standaardpraktijk of de referentie, uit te 

voeren en te ondersteunen, onder andere 

via aan resultaten gekoppelde betalingen, 

in het licht van de langetermijndoelstelling 

om over een periode van 50 jaar te 

evolueren naar een koolstofarme economie 

met een evenwicht tussen emissies en 

verwijderingen conform de Overeenkomst 

van Parijs 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel 1 – afdeling A – punt 3 – punt 3.1. – punt 3.1.2. – sub vi – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

-  gebruik van biomassa in andere 

sectoren (land- en bosbouw); alsmede 

maatregelen om de duurzaamheid van de 

productie en het gebruik van biomassa 

-  gebruik van biomassa in andere 

sectoren, waaronder land- en bosbouw; 

alsmede maatregelen om de duurzaamheid 

van de productie en het gebruik van 

biomassa 
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Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) wijzigingen in de grondstofprijzen 

en het landgebruik in de lidstaat ten 

gevolge van het toegenomen gebruik van 

biomassa en andere vormen van energie uit 

hernieuwbare bronnen; 

d) indien beschikbaar, wijzigingen in 

de grondstofprijzen en het landgebruik in 

de lidstaat ten gevolge van het toegenomen 

gebruik van biomassa en andere vormen 

van energie uit hernieuwbare bronnen; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g)  de ontwikkeling en het aandeel van 

biobrandstoffen uit in bijlage IX van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767] vermelde 

grondstoffen, met inbegrip van een 

beoordeling van grondstoffen, waarin de 

aandacht vooral uitgaat naar de 

duurzaamheidsaspecten die verband 

houden met de impact van de vervanging 

van de productie van voedsel en veevoeder 

door de productie van biobrandstoffen, 

rekening houdend met de beginselen van 

de afvalhiërarchie als vastgesteld in 

Richtlijn 2008/98/EG en het beginsel 

biomassacascadering, met inachtneming 

van de regionale en lokale economische en 

technologische omstandigheden, het 

behoud van de nodige koolstofvoorraden in 

de bodem en de kwaliteit van de bodem en 

de ecosystemen; 

g)  de ontwikkeling en het aandeel van 

biobrandstoffen uit in bijlage IX van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767] vermelde 

grondstoffen, met inbegrip van een 

beoordeling van grondstoffen, waarin de 

aandacht vooral uitgaat naar de 

duurzaamheidsaspecten die verband 

houden met de impact van het gebruik 

voedsel- en veevoederproducten voor de 

productie van biobrandstoffen, rekening 

houdend met de beginselen van de 

afvalhiërarchie als vastgesteld in Richtlijn 

2008/98/EG en het beginsel 

biomassacascadering, met inachtneming 

van de regionale en lokale economische en 

technologische omstandigheden, het 

behoud van de koolstofvoorraden in de 

bodem en de kwaliteit van de bodem en de 

ecosystemen; 

Motivering 

De formulering moet worden verbeterd: voedsel en veevoeder worden niet vervangen door 

maar gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. (Laatste zin van de motivering niet van 

toepassing op de Nederlandse versie.) 
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Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) de geschatte impact van de 

coproductie en het gebruik van 

biobrandstoffen van de eerste generatie op 

de zelfvoorziening en op de prijs van 

proteïneconcentraten en andere 

diervoeders; 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter h ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h ter) de geschatte impact van de 

productie of het gebruik van 

biobrandstoffen uit verliezen en afval uit 

de landbouw op de ontwikkeling van de 

bio-economie van de EU; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter m – punt 1 – letter a – sub i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) takken en boomkruinen (vrijwillige 

rapportering) 

i) takken en boomkruinen 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter m – punt 1 – letter a – sub ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) stronken (vrijwillige rapportering) ii) stronken 
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Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – deel 1 – punt 1 – letter m – punt 1 – letter b – sub i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) bast (vrijwillige rapportering) i) bast 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de technologische ontwikkeling, de 

beschikbaarheid en duurzaamheid van 

biobrandstoffen uit de in bijlage IX van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767] vermelde 

grondstoffen, m.i.v. een beoordeling van 

het effect van de vervanging van de 

productie van voedsel en veevoeder door 

de productie van biobrandstoffen, rekening 

houdend met de beginselen van de 

afvalhiërarchie als vastgesteld in Richtlijn 

2008/98/EG en het beginsel 

biomassacascadering, met inachtneming 

van de regionale en lokale economische en 

technologische omstandigheden, het 

behoud van de nodige koolstofvoorraden in 

de bodem en de kwaliteit van de bodem en 

ecosystemen; 

d)  de technologische ontwikkeling, de 

beschikbaarheid en duurzaamheid van 

biobrandstoffen uit de in bijlage IX van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767] vermelde 

grondstoffen, m.i.v. een beoordeling van 

het effect van het gebruik van voedsel- en 

veevoederproducten voor de productie van 

biobrandstoffen, rekening houdend met de 

beginselen van de afvalhiërarchie als 

vastgesteld in Richtlijn 2008/98/EG en het 

beginsel biomassacascadering, met 

inachtneming van de regionale en lokale 

economische en technologische 

omstandigheden, het behoud van de 

koolstofvoorraden in de bodem en de 

kwaliteit van de bodem en ecosystemen; 

Motivering 

De formulering moet worden verbeterd: voedsel en veevoeder worden niet vervangen door 

maar gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. (Laatste zin van de motivering niet van 

toepassing op de Nederlandse versie.) 
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Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) ten aanzien van zowel derde landen 

als lidstaten die een belangrijke bron zijn 

voor in de Unie verbruikte biobrandstoffen, 

vloeibare biomassa en brandstoffen uit 

biomassa, informatie over nationale 

maatregelen die zijn genomen om te 

voldoen aan de criteria inzake 

duurzaamheid en de reductie van 

broeikasgasemissies die zijn vastgesteld in 

artikel 26, leden 2 tot en met 7, van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767], voor de 

bescherming van bodem, water en lucht. 

f)  ten aanzien van zowel derde landen 

als lidstaten die een bron zijn van 

grondstoffen voor in de Unie verbruikte 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

brandstoffen uit biomassa, informatie over 

nationale maatregelen die zijn genomen om 

te voldoen aan de criteria inzake 

duurzaamheid en de reductie van 

broeikasgasemissies die zijn vastgesteld in 

artikel 26, leden 2 tot en met 7, van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG als 

voorgesteld bij COM(2016) 767], voor de 

bescherming van bodem, water en lucht. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om consistente en relevante rapportering door de Commissie te 

garanderen. De term "belangrijk" is niet duidelijk genoeg; de betekenis ervan kan geleidelijk 

veranderen en daarom moet deze aanduiding achterwege worden gelaten. 
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