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Amendement  881 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten schrijven voor dat 

netbeheerders en nationale regelgevers 

zorgen voor langetermijnplanning van 

netwerken en systemen en de nodige 

stappen nemen voor de ontwikkeling van 

netinfrastructuur voor transmissie en 

distributie, intelligente netwerken, 

opslaginstallaties en het 

elektriciteitssysteem, om het systeem klaar 

te maken voor de opname van steeds 

hogere niveaus van 

elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 

energiebronnen en een veilige werking 

van het elektriciteitssysteem, inclusief 

interconnectie tussen lidstaten en tussen 

lidstaten en derde landen. De lidstaten 

nemen eveneens passende maatregelen 

om de vergunningsprocedures voor 

netwerkinfrastructuur te versnellen en de 

goedkeuring van netwerkinfrastructuur te 

coördineren met administratieve 

procedures en planningsprocedures. 

Or. en 

Motivering 

Om het systeem klaar te maken voor de opname van steeds hogere niveaus van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat stappen worden 

genomen voor langetermijnplanning van netwerken en systemen, en voor ontwikkeling met 

betrekking tot alle essentiële onderdelen van het energiesysteem. 

 

Amendement  882 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis. Met inachtneming van de 

voorschriften inzake de instandhouding 

van de betrouwbaarheid en veiligheid van 

het net, die gebaseerd zijn op 

transparante, niet-discriminerende door 

de bevoegde nationale autoriteiten 

vastgestelde criteria: 

 a) zien de lidstaten erop toe dat 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen op hun grondgebied 

de transmissie en distributie van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen garanderen; 

 b) zorgen de lidstaten er tevens voor 

dat elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen voorrang heeft op dan 

wel gewaarborgde toegang krijgt tot het 

net; 

 c) zien de lidstaten erop toe dat 

transmissiesysteembeheerders bij de 

dispatching van 

elektriciteitsopwekkingsinstallaties 

voorrang geven aan 

opwekkingsinstallaties die gebruikmaken 

van hernieuwbare energiebronnen, voor 

zover de veilige werking van het nationale 

elektriciteitssysteem niet in gevaar komt 

en aan alle hierna vermelde voorwaarden 

is voldaan: 

 i) het aandeel van variabele 

hernieuwbare energiebronnen in het 

eindverbruik van elektriciteit van de 

betrokken lidstaat bedraagt ten minste 

33 %; 

 ii) de betrokken lidstaat is goed op 

weg zijn nationale doelstelling voor 2030 

te halen; 

 iii) de betrokken lidstaat heeft al zijn 

markten, met inbegrip van alle 

ondersteunende diensten, volledig 

opengesteld voor de deelname van 
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hernieuwbare energiebronnen, en heeft 

een transparante methode vastgesteld met 

betrekking tot de beperkingsregels. 

 Wanneer de betrokken lidstaat beslist 

prioritaire dispatch te verwijderen voor 

nieuw te installeren hernieuwbare 

energiecapaciteit op basis van die criteria, 

neemt hij passende operationele 

maatregelen met betrekking tot het net en 

de markt om de negatieve gevolgen van de 

wijziging inzake bestaande 

opwekkingseenheden te verminderen. De 

betrokken lidstaat bevestigt dat de 

verwijdering van prioritaire dispatch geen 

negatieve gevolgen zal hebben voor de 

doelstelling om tegen 2030 de totale 

broeikasgasemissies van de Unie met ten 

minste 40 % te verminderen ten opzichte 

van het niveau van 1990. 

 Prioritaire dispatch wordt in elk geval 

behouden voor installaties met een 

maximumcapaciteit van 1 MW en voor 

installaties die worden beheerd door 

hernieuwbare-energiegemeenschappen. 

Or. en 

Motivering 

De prioritaire toegang en prioritaire dispatch voor hernieuwbare bronnen moet in deze 

richtlijn worden gehandhaafd. 

 

Amendement  883 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 ter. De lidstaten schrijven voor dat 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen alle kosten moeten 

dragen van technische aanpassingen 

zoals netaansluitingen en -verzwaringen 
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en een verbeterd netbeheer, en vaardigen 

openbare voorschriften uit betreffende de 

niet-discriminerende toepassing van de 

netwerkcodes, die nodig zijn voor de 

integratie van nieuwe producenten die 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen aan het net leveren, met 

bijzondere aandacht voor producenten in 

perifere gebieden en gebieden met een 

lage bevolkingsdichtheid. Beheerders van 

transmissie- en distributiesystemen mogen 

de nationale overheden vragen de kosten 

te compenseren. 

Or. en 

Motivering 

Gelet op het feit dat conventionele energieproducenten in het verleden de kosten van 

netuitbreiding en -verzwaring niet hebben moeten dragen, zou het niet billijk zijn die kosten 

op te leggen aan hernieuwbare energiebronnen. 

 

Amendement  884 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 quater. De lidstaten verplichten de 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen erop toe te zien dat 

elke nieuwe producent van energie uit 

hernieuwbare bronnen die op het systeem 

wenst te worden aangesloten toegang 

krijgt, zonder dat hij de kosten hoeft te 

dragen van de aansluiting op het net zoals 

bedoeld in lid 4, en dat hij de vereiste 

uitvoerige en noodzakelijke informatie 

verkrijgt, met inbegrip van: 

 a) een redelijk en precies tijdschema 

voor de ontvangst en de verwerking van 

het verzoek om aansluiting op het net; 

 b) een redelijk indicatief tijdschema 
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voor alle geplande netaansluitingen. 

 De lidstaten mogen producenten van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen die op het net wensen te 

worden aangesloten toestaan een 

aanbesteding uit te schrijven voor de 

aansluitingswerkzaamheden. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement voert delen van artikel 16 van Richtlijn 2009/28/EG betreffende de toegang 

tot en het beheer van de netwerken opnieuw in. 

 

Amendement  885 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 quinquies. De lidstaten zien erop toe 

dat de tarieven voor transmissie en 

distributie geen discriminatie inhouden 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen, met name van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen die wordt geproduceerd 

in perifere gebieden, zoals eilanden, en in 

gebieden met een lage 

bevolkingsdichtheid. De lidstaten zorgen 

ervoor dat de transmissie- en 

distributietarieven geen discriminatie 

inhouden van gas uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement voert delen van artikel 16 van Richtlijn 2009/28/EG betreffende de toegang 

tot en het beheer van de netwerken opnieuw in. 
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Amendement  886 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 sexies. De lidstaten zien erop toe 

dat de tarieven die door beheerders van 

transmissie- en distributiesystemen 

worden gehanteerd voor de transmissie en 

distributie van elektriciteit uit installaties 

die gebruikmaken van hernieuwbare 

energiebronnen, een realistische 

weergave zijn van de kostenvoordelen die 

kunnen voortvloeien uit de aansluiting 

van die installaties op het net. Dergelijke 

kostenvoordelen kunnen voortvloeien uit 

het directe gebruik van het 

laagspanningsnet. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement voert delen van artikel 16 van Richtlijn 2009/28/EG betreffende de toegang 

tot en het beheer van de netwerken opnieuw in. 

 

Amendement  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Met inachtneming van de 

voorschriften inzake de instandhouding 

van de betrouwbaarheid en veiligheid van 

het net, die gebaseerd zijn op 

transparante, niet-discriminerende door 

de bevoegde nationale autoriteiten 

vastgestelde criteria: 

 a) zien de lidstaten erop toe dat 

beheerders van transmissie- en 
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distributiesystemen op hun grondgebied 

de transmissie en distributie van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen garanderen; 

 b) zorgen de lidstaten er tevens voor 

dat elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen voorrang heeft op dan 

wel gewaarborgde toegang krijgt tot het 

net; 

 c) zorgen de lidstaten ervoor dat 

transmissiesysteembeheerders bij de 

dispatching van 

elektriciteitsopwekkingsinstallaties 

voorrang geven aan 

opwekkingsinstallaties die gebruikmaken 

van hernieuwbare energiebronnen, voor 

zover het veilige beheer van het nationale 

elektriciteitssysteem dat toelaat en het 

voornoemde gebeurt op basis van 

transparante en niet-discriminerende 

criteria. De lidstaten zorgen ervoor dat 

passende netwerk- en marktgerelateerde 

beheersmaatregelen worden getroffen om 

de belemmeringen voor uit hernieuwbare 

energiebronnen geproduceerde 

elektriciteit tot een minimum te beperken. 

Indien er ten aanzien van hernieuwbare 

energiebronnen substantiële beperkende 

maatregelen worden genomen om de 

veiligheid van het nationale 

elektriciteitssysteem en de 

energievoorzieningszekerheid te 

garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 

de verantwoordelijke systeembeheerders 

deze maatregelen rapporteren aan de 

bevoegde regelgevende autoriteit en dat zij 

aangeven welke corrigerende maatregelen 

ze willen nemen om ongewenste 

beperkingen te voorkomen. 

Or. en 

Motivering 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 
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costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Amendement  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten nemen passende 

maatregelen om de transmissie- en 

distributienetwerkinfrastructuur, 

intelligente netwerken, opslaginstallaties 

en het elektriciteitssysteem te ontwikkelen, 

teneinde het elektriciteitsnet veilig te laten 

functioneren en daardoor de verdere 

ontwikkeling van elektriciteitsopwekking 

uit hernieuwbare energiebronnen, 

inclusief interconnectie tussen lidstaten 

en tussen lidstaten en derde landen te 

vergemakkelijken. 

 Lidstaten die de bindende doelstelling van 

ten minste 10 % interconnectie niet 

hebben gehaald, nemen in hun 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen een routekaart op voor 

het behalen van de doelstelling, met 

inachtneming van de efficiëntste 

investeringsprojecten. Die projecten 

worden aangeduid als voorafgaande 

investeringsprojecten voor de interne 

markt en zijn onderworpen aan de 

specifieke bepalingen vastgesteld in 

(artikel 7 van Verordening governance / 

artikel 3 van de Richtlijn betreffende 
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gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt voor elektriciteit). Tot de 

noodzakelijke investeringen voor het 

gelasten van die projecten zijn gedaan, en 

indien het maximale technisch en 

economisch haalbare niveau van 

hernieuwbare energiebronnen is bereikt, 

kan de lidstaat een verlenging vragen van 

de periode voor de naleving van de 

nationale bijdrage. 

 De lidstaten nemen eveneens passende 

maatregelen om de 

vergunningsprocedures voor 

netwerkinfrastructuur te versnellen en de 

goedkeuring van netwerkinfrastructuur te 

coördineren met administratieve 

procedures en planningsprocedures. 

Or. en 

 

Amendement  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten nemen passende 

maatregelen om de transmissie- en 

distributienetwerkinfrastructuur, 

intelligente netwerken en 

opslaginstallaties te ontwikkelen, teneinde 

het elektriciteitsnet veilig te laten 

functioneren en daardoor de verdere 

ontwikkeling van elektriciteitsopwekking 

uit hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. 

 De lidstaten zien erop toe dat beheerders 

van transmissie- en distributienetwerken 

op hun grondgebied de transmissie en 

distributie van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen 

waarborgen met zo weinig mogelijk 

beperking of redispatching, evenals 

volledige transparantie over de regels en 
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gebruiken inzake beperking en 

redispatching. 

Or. en 

 

Amendement  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten nemen passende 

maatregelen om de transmissie- en 

distributienetwerkinfrastructuur, 

intelligente netwerken, opslaginstallaties 

en het elektriciteitssysteem te ontwikkelen, 

teneinde het elektriciteitsnet veilig te laten 

functioneren en daardoor de verdere 

ontwikkeling van elektriciteitsopwekking 

uit hernieuwbare energiebronnen, 

inclusief interconnectie tussen lidstaten 

en tussen lidstaten en derde landen, te 

vergemakkelijken. De lidstaten nemen 

eveneens passende maatregelen om de 

vergunningsprocedures voor 

netwerkinfrastructuur te versnellen en de 

goedkeuring van netwerkinfrastructuur te 

coördineren met administratieve 

procedures en planningsprocedures. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis. Met inachtneming van de 

voorschriften inzake de instandhouding 

van de betrouwbaarheid en veiligheid van 

het net, die gebaseerd zijn op 

transparante, niet-discriminerende door 

de bevoegde nationale autoriteiten 

vastgestelde criteria: 

 a) zien de lidstaten erop toe dat 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen op hun grondgebied 

de transmissie en distributie van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen garanderen; 

 b) zorgen de lidstaten er tevens voor 

dat elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen voorrang heeft op dan 

wel gewaarborgde toegang krijgt tot het 

net; 

 c) zorgen de lidstaten ervoor dat 

transmissiesysteembeheerders bij de 

dispatching van 

elektriciteitsopwekkingsinstallaties 

voorrang geven aan 

opwekkingsinstallaties die gebruikmaken 

van hernieuwbare energiebronnen, voor 

zover het veilige beheer van het nationale 

elektriciteitssysteem dit toelaat en dit 

gebeurt op basis van transparante en niet-

discriminerende criteria. De lidstaten 

zorgen ervoor dat passende netwerk- en 

marktgerelateerde beheersmaatregelen 

worden getroffen om de belemmeringen 

voor uit hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde elektriciteit tot een 

minimum te beperken. Indien er ten 

aanzien van hernieuwbare 

energiebronnen substantiële beperkende 

maatregelen worden genomen om de 

veiligheid van het nationale 

elektriciteitssysteem en de 

energievoorzieningszekerheid te 

garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 

de verantwoordelijke systeembeheerders 

deze maatregelen rapporteren aan de 

bevoegde regelgevende autoriteit en dat zij 
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aangeven welke corrigerende maatregelen 

ze willen nemen om ongewenste 

beperkingen te voorkomen. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 ter. De lidstaten verplichten 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen om standaardregels op 

te stellen en bekend te maken voor het 

dragen en verdelen van de kosten van 

technische aanpassingen, zoals 

netaansluitingen en -verzwaringen, beter 

netbeheer en regels voor de niet-

discriminerende toepassing van de 

netwerkcodes, die nodig zijn om nieuwe 

producenten die elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen aan het net 

leveren, op het koppelnet aan te sluiten. 

 Die regels zijn gebaseerd op objectieve, 

transparante en niet-discriminerende 

criteria, waarbij met name rekening wordt 

gehouden met alle kosten en baten van de 

aansluiting van deze producenten op het 

net en met de bijzondere omstandigheden 

van producenten in perifere gebieden en 

gebieden met een lage 

bevolkingsdichtheid. Die regels mogen 

voorzien in verschillende 

aansluitingstypen. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 3, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 



 

AM\1130434NL.docx 15/160 PE607.899v02-00 

 NL 

Amendement  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 quater. Indien nodig mogen 

lidstaten beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen verplichten om de in 

lid 3 vermelde kosten volledig of 

gedeeltelijk te dragen. Uiterlijk op 

30 juni 2011 en daarna om de twee jaar 

herzien de lidstaten het kader en de regels 

voor het dragen en delen van de in lid 3 

vermelde kosten en nemen zij passende 

maatregelen om dit kader en deze regels te 

verbeteren, teneinde de integratie van 

nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 

lid, te garanderen. 

Or. en 

(Zie artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 quinquies. De lidstaten verplichten de 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen om elke nieuwe 

producent van energie uit hernieuwbare 

bronnen die op het net wenst te worden 

aangesloten de daartoe vereiste uitvoerige 

en noodzakelijke gegevens te verschaffen, 

met inbegrip van: 

 a) een uitgebreide en gedetailleerde 

raming van de kosten van die aansluiting; 

 b) een redelijk en precies tijdschema 
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voor de ontvangst en de verwerking van 

het verzoek om aansluiting op het net; 

 c) een redelijk indicatief tijdschema 

voor eventueel geplande aansluitingen op 

het net. 

 De lidstaten mogen producenten van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen die op het net wensen te 

worden aangesloten toestaan een 

aanbesteding uit te schrijven voor de 

aansluitingswerkzaamheden. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 sexies. De in lid 3 vermelde 

verdeling van de kosten wordt opgelegd 

via een mechanisme dat gebaseerd is op 

objectieve, transparante en niet-

discriminerende criteria, waarbij rekening 

wordt gehouden met de baten van de 

aansluitingen voor oorspronkelijk en later 

aangesloten producenten en voor 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 6, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 septies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 septies. De lidstaten zien erop toe 

dat de tarieven voor transmissie en 

distributie geen discriminatie inhouden 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen, met name van 

elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen die wordt geproduceerd 

in perifere gebieden, zoals eilanden, en in 

gebieden met een lage 

bevolkingsdichtheid. De lidstaten zorgen 

ervoor dat de transmissie- en 

distributietarieven geen discriminatie 

inhouden van gas uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 7, van Richtlijn 2009/28/EG.) 

 

Amendement  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid -1 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 octies. De lidstaten zien erop toe 

dat de tarieven die door beheerders van 

transmissie- en distributiesystemen 

worden gehanteerd voor de transmissie en 

distributie van elektriciteit uit installaties 

die gebruikmaken van hernieuwbare 

energiebronnen, een realistische 

weergave zijn van de kostenvoordelen die 

kunnen voortvloeien uit de aansluiting 

van die installaties op het net. Dergelijke 

kostenvoordelen kunnen voortvloeien uit 

het directe gebruik van het 

laagspanningsnet. 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 16, lid 8, van Richtlijn 2009/28/EG.) 
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Amendement  898 

Massimiliano Salini 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In voorkomend geval gaan de 

lidstaten na of de bestaande 

gasnetinfrastructuur moet worden 

uitgebreid om de integratie van gas uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. 

1. In voorkomend geval gaan de 

lidstaten na of de bestaande 

gasinfrastructuur moet worden uitgebreid. 

 Het ENTSB voor gas neemt in het 

tienjarig netontwikkelingsplan de 

uitwerking op van een voorspelling voor 

biomethaan en andere hernieuwbare 

gassen, met name waterstof en 

biosynthesegas, rekening houdend met de 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen van de lidstaten, de 

nationale steunregelingen en alle andere 

relevante nationale informatie. 

 In het tienjarig netontwikkelingsplan 

worden ook de investeringsbehoeften voor 

het net vastgesteld met betrekking tot de 

ontwikkeling van biomethaan. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met andere amendementen die zijn ingediend met betrekking 

tot delen die door de Commissie in haar voorstel werden gewijzigd. 

 

Amendement  899 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In voorkomend geval gaan de 

lidstaten na of de bestaande 

gasnetinfrastructuur moet worden 

uitgebreid om de integratie van gas uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. 

1. In voorkomend geval gaan de 

lidstaten na of de bestaande 

gasnetinfrastructuur moet worden 

uitgebreid om de integratie van gas uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. Beheerders van 

transmissie- en distributiesystemen zijn 

verantwoordelijk voor het waarborgen 

van het vlotte functioneren van de 

gasnetwerkinfrastructuur, met inbegrip 

van het onderhoud en de regelmatige 

reiniging ervan. 

Or. en 

 

Amendement  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In voorkomend geval gaan de 

lidstaten na of de bestaande 

gasnetinfrastructuur moet worden 

uitgebreid om de integratie van gas uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. 

1. De lidstaten gaan na of de 

bestaande gasinfrastructuur moet worden 

uitgebreid om de integratie van gas uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

vergemakkelijken. 

Or. en 

 

Amendement  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het ENTSB-G neemt in het tienjarig 

netontwikkelingsplan een voorspelling op 
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voor biomethaan en andere hernieuwbare 

gassen, met name waterstof en 

biosynthesegas, rekening houdend met de 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen van de lidstaten, de 

nationale steunregelingen en alle andere 

relevante nationale informatie. In het 

plan worden ook de investeringsbehoeften 

voor het net vastgesteld met betrekking tot 

de ontwikkeling van biomethaan. 

Or. en 

 

Amendement  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In voorkomend geval verplichten 

de lidstaten de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders op hun 

grondgebied om technische voorschriften 

bekend te maken overeenkomstig artikel 6 

van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees 

Parlement en de Raad48, met name met 

betrekking tot netwerkconnectieregels die 

voorschriften voor gaskwaliteit, 

geurtoevoeging en gasdruk bevatten. De 

lidstaten verplichten de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders tevens om de 

connectietarieven voor het aansluiten van 

hernieuwbare gasbronnen bekend te 

maken; deze tarieven moeten gebaseerd 

zijn op transparante en niet-

discriminerende criteria. 

2. In voorkomend geval verplichten 

de lidstaten de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders op hun 

grondgebied om technische voorschriften 

bekend te maken overeenkomstig artikel 6 

van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees 

Parlement en de Raad48, met name met 

betrekking tot netwerkconnectieregels die 

voorschriften voor gaskwaliteit, 

geurtoevoeging en gasdruk bevatten. De 

lidstaten verplichten de beheerders van 

gasnetwerken en de bevoegde autoriteiten 

om een injectiesnelheid voor waterstof 

van ten minste 10 % vast te stellen. De 

lidstaten verplichten de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders tevens om de 

connectietarieven voor het aansluiten van 

hernieuwbare gasbronnen bekend te 

maken; deze tarieven moeten gebaseerd 

zijn op transparante en niet-

discriminerende criteria. 

__________________ __________________ 

48 PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57. 48 Richtlijn 2003/55/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2003 

betreffende gemeenschappelijke regels 
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voor de interne markt voor aardgas en 

houdende intrekking van Richtlijn 

98/30/EG (PB L 176 van 15.7.2003, blz. 

57). 

Or. en 

 

Amendement  903 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten schrijven ook voor dat 

beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen alle kosten moeten 

dragen van technische aanpassingen 

zoals netaansluitingen en -verzwaringen 

en een verbeterd netbeheer, en vaardigen 

openbare voorschriften uit betreffende de 

niet-discriminerende toepassing van de 

netwerkcodes, die nodig zijn voor de 

integratie van nieuwe producenten die gas 

uit hernieuwbare energiebronnen aan het 

net leveren, met bijzondere aandacht voor 

producenten in perifere gebieden en 

gebieden met een lage 

bevolkingsdichtheid. 

Or. en 

Motivering 

Omwille van de samenhang is dit lid betreffende gas een weerspiegeling van het lid 

betreffende elektriciteit. 

 

Amendement  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

3. De lidstaten beoordelen in hun 

nationale actieplannen voor energie uit 

hernieuwbare bronnen in hoeverre er met 

het oog op het bereiken van het in artikel 

3, lid 1, bedoelde nationale streefdoel voor 

2030 behoefte is aan de bouw van nieuwe 

infrastructuur voor stadsverwarming en -

koeling op basis van hernieuwbare 

energiebronnen. Op basis 

van hun evaluatie van de noodzaak om 

nieuwe infrastructuur te bouwen voor 

stadsverwarming en -koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen teneinde het 

in artikel 3, lid 1, bedoelde streefdoel van 

de Unie te halen, nemen de lidstaten waar 

nodig stappen om een infrastructuur voor 

stadsverwarming op te zetten teneinde de 

ontwikkeling van de productie van 

verwarming en koeling uit grote biomassa-

installaties, zonne-energie-installaties en 

geothermische faciliteiten mogelijk te 

maken. 

Or. en 

 

Amendement  905 

Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 
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op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote duurzame biomassa-installaties, 

omgevingswarmte in grote 

warmtepompen, zonne-energie-installaties 

en geothermische faciliteiten, evenals 

overtollige warmte uit de industrie en 

andere bronnen, mogelijk te maken. 

Or. en 

Motivering 

Voegt duurzame energiebronnen toe die niet worden vermeld in de originele tekst. 

 

Amendement  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen en 

afvalwarmte of -koude teneinde het in 

artikel 3, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 

streefdoel van de Unie te halen, nemen de 

lidstaten waar nodig stappen om een 

infrastructuur voor stadsverwarming op te 

zetten teneinde de ontwikkeling van de 

productie van verwarming en koeling uit 

grote biomassa-installaties, zonne-energie-

installaties, geothermische faciliteiten en 

afvalwarmte of -koude mogelijk te maken. 

Or. en 
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Amendement  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties, geothermische 

faciliteiten en afvalwarmte en -koude 

mogelijk te maken. 

Or. en 

 

Amendement  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 
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een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties, geothermische 

faciliteiten en afvalwarmte of -koude 

mogelijk te maken. 

Or. en 

 

Amendement  909 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit biomassa-installaties, zonne- en 

omgevingsenergie-installaties en 

afvalwarmte of -koude mogelijk te maken. 

Or. en 

Motivering 

Kleine biomassaproducties mogen niet worden uitgesloten uit dit artikel. In plaats van de 

term "geothermische energie" moet de term "omgevingsenergie" worden gebruikt om de 

wijzigingen in artikel 2 - definitie, voldoende weer te geven. Het is essentieel afvalwarmte of -

koude op te nemen via de infrastructuur voor stadsverwarming. 
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Amendement  910 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

de productie van verwarming en koeling 

uit biomassa-installaties, zonne-energie-

installaties, geothermische faciliteiten en 

afvalwarmte of -koude mogelijk te maken. 

Or. en 

 

Amendement  911 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 

3. Op basis van hun overeenkomstig 

bijlage I bij Verordening [governance] in 

de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen opgenomen evaluatie van 

de noodzaak om nieuwe infrastructuur te 

bouwen voor stadsverwarming en -koeling 

uit hernieuwbare energiebronnen teneinde 

het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn 

bedoelde streefdoel van de Unie te halen, 

nemen de lidstaten waar nodig stappen om 

een infrastructuur voor stadsverwarming 

op te zetten teneinde de ontwikkeling van 



 

AM\1130434NL.docx 27/160 PE607.899v02-00 

 NL 

de productie van verwarming en koeling 

uit grote biomassa-installaties, zonne-

energie-installaties en geothermische 

faciliteiten mogelijk te maken. 

de productie van verwarming en koeling 

uit biomassa-installaties, zonne-energie-

installaties, geothermische faciliteiten en 

afvalwarmte of -koude mogelijk te maken. 

Or. en 

Motivering 

Het is niet nodig naar grote biomassa-installaties te verwijzen in verband met 

stadsverwarming aangezien het dikwijls kleine installaties betreft. Infrastructuur voor 

stadsverwarming moet ook afvalwarmte of -koude kunnen opnemen om ten volle te kunnen 

gebruikmaken van het decarbonisatiepotentieel. 

 

Amendement  912 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 bis 

 Opslag 

 1. Opslagsystemen die helpen om de 

productie van hernieuwbare energie te 

integreren in de markt worden niet 

beschouwd als eindafnemers. De lidstaten 

zien erop toe dat dubbele nettarieven voor 

opgeslagen elektriciteit worden vermeden. 

 2. De Commissie monitort de 

verschillen in de nettarieven die van 

toepassing zijn op opslagsystemen in de 

verschillende lidstaten, en neemt indien 

nodig passende maatregelen om een gelijk 

speelveld in alle lidstaten te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  913 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 bis 

 Opslag 

 1. Opslagsystemen die helpen om de 

productie van hernieuwbare energie te 

integreren in de markt worden niet 

beschouwd als eindafnemers. De lidstaten 

zien erop toe dat dubbele nettarieven voor 

opgeslagen elektriciteit worden vermeden. 

 2. De Commissie monitort de 

verschillen in de nettarieven die van 

toepassing zijn op opslagsystemen in de 

verschillende lidstaten, en neemt indien 

nodig passende maatregelen om een gelijk 

speelveld in alle lidstaten te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 bis 

 De lidstaten houden rekening met de 

specifieke kenmerken van het energienet 

van kleinschalige installaties, 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie en 

energiegemeenschappen, om hun toegang 

tot het net te vergemakkelijken. 

Or. en 

 

Amendement  915 

Eva Kaili 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie individueel of via 

aankoopgroeperingen: 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindafnemers het recht hebben om 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden. De 

lidstaten mogen geen verschil maken 

tussen klanten die in hun eigen huis 

wonen, huurder of verhuurder zijn. 

 Lidstaten beletten eindafnemers niet 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden door het 

invoeren van onder andere een 

cumulatieve of voor één installatie 

geldende volume- of capaciteitslimiet, 

belastende of onevenredige procedures, 

kosten, contractuele regelingen of 

technische regels. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie individueel of via 

aankoopgroeperingen: 

Or. en 

 

Amendement  916 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie individueel of via 

aankoopgroeperingen: 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindafnemers het recht hebben om 
consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden. De 

lidstaten mogen geen verschil maken 

tussen klanten die in hun eigen huis 

wonen, huurder of verhuurder zijn. 

 Lidstaten beletten eindafnemers niet 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden door het 
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invoeren van onder andere een 

cumulatieve of voor één installatie 

geldende volume- of capaciteitslimiet, 

belastende of onevenredige procedures, 

kosten, contractuele regelingen of 

technische regels. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie, die individueel 

optreden of via aankoopgroeperingen: 

Or. en 

 

Amendement  917 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie individueel of via 

aankoopgroeperingen: 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindafnemers het recht hebben om 
consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden, zowel 

individueel als collectief. Daartoe zorgen 

de lidstaten ervoor dat consumenten van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie, 

individueel: 

Or. en 

 

Amendement  918 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 
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stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

 hun zelfgeproduceerde hernieuwbare 

elektriciteit mogen gebruiken zonder 

heffingen, vergoedingen of belastingen te 

hoeven betalen; 

 voor elektriciteitsopslagsystemen 

gecombineerd met installaties voor het 

opwekken van elektriciteit voor eigen 

gebruik dienen geen heffingen te worden 

betaald. Directe belastingheffing en 

dubbele nettarieven voor opgeslagen 

elektriciteit moeten worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  919 

Werner Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen, mits de kosten 

voor de herfinanciering van het 

energievoorzieningssysteem gelijkmatig 

over alle eindafnemers worden verdeeld 

en er geen concurrentievervalsing 

ontstaat; 

Or. de 

Motivering 

Om marktverstoringen te voorkomen, zijn een doelmatige verdeling van de netwerktarieven, 

belastingen en heffingen, een open technologie en de concurrentie rond efficiënte en 
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kosteneffectieve oplossingen van essentieel belang. Bij de ontwikkeling van de regeling moet 

worden gezorgd voor een niet-discriminerende gelijke behandeling van actieve verbruikers, 

om concurrentievervalsing te voorkomen. Oversubsidiëring moet te allen tijde worden 

vermeden. 

 

Amendement  920 

Eugen Freund 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; ze hebben 

echter ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid die moet bijdragen 

aan de netstabiliteit en een eerlijke 

verdeling van de onderhoudskosten voor 

het net; 

Or. de 

 

Amendement  921 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die 

de kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben hun 

zelfgeproduceerde hernieuwbare 

elektriciteit te gebruiken, zonder 

heffingen, vergoedingen of belastingen te 

hoeven betalen; 
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Or. en 

 

Amendement  922 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en zonder dat ze 

onderworpen zijn aan of profiteren van 
tarieven die de kosten niet weerspiegelen; 

Or. en 

 

Amendement  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en zonder dat ze 

onderworpen zijn aan of profiteren van 
tarieven die de kosten niet weerspiegelen; 

Or. en 
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Amendement  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en zonder dat ze 

onderworpen zijn aan of profiteren van 
tarieven die de kosten niet weerspiegelen; 

Or. en 

Motivering 

Consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie moeten zijn onderworpen aan 

netwerktarieven die de kosten weerspiegelen, zoals andere consumenten. Die consumenten 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie zijn nog altijd afhankelijk van het net, 

aangezien hun generatoren enkel elektriciteit opwekken wanneer de zon schijnt of de wind 

waait. Bijgevolg moeten de vaste kosten van het stroomvoorzieningssysteem worden betaald 

door een kleiner aantal consumenten, wat tot een hogere last leidt voor wie belast wordt. Een 

eerlijke verdeling van de netwerktarieven, -belastingen en -heffingen is essentieel. 

 

Amendement  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, zonder sancties in de vorm van 

heffingen, vergoedingen of belastingen, 
ook via stroomafnameovereenkomsten, 

zonder dat zij hierbij worden onderworpen 

aan onevenredige procedures en tarieven 
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die de kosten niet weerspiegelen; 

Or. en 

 

Amendement  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die 

de kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via "distributed ledger"-

technologieën of 
stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

discriminerende of buitensporig 

belastende procedures en kosten; 

Or. en 

Motivering 

De wijziging is nodig om consistentie te garanderen met de taal gebruikt in artikel 15, lid 1, 

letter a, van de herschikte elektriciteitsrichtlijn, en om consumenten van zelfgeproduceerde 

energie duidelijk te maken dat ze niet zullen worden onderworpen aan procedures of kosten 

om hun activiteit te bestraffen of te ontraden. 

 

Amendement  927 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via aankoopgroeperingen 

of stroomafnameovereenkomsten, zonder 
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zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die 

de kosten niet weerspiegelen; 

dat zij hierbij worden onderworpen aan 

discriminerende of buitensporig 

belastende procedures en kosten; 

Or. en 

 

Amendement  928 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

a) het recht hebben zelfgeproduceerde 

energie te consumeren en hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit op 

te slaan en te verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen; 

Or. en 

Motivering 

Consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie moeten ook het recht hebben 

hernieuwbare elektriciteit op te slaan. 

 

Amendement  929 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het recht hebben 

elektriciteitsopslagsystemen gecombineerd 

met installaties voor het opwekken van 

hernieuwbare elektriciteit voor eigen 

gebruik te installeren en te exploiteren, 

zonder te worden onderworpen aan enige 
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heffing, met inbegrip van dubbele 

nettarieven voor opgeslagen elektriciteit; 

Or. en 

 

Amendement  930 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) elektriciteitsopslagsystemen 

gecombineerd met installaties voor het 

opwekken van hernieuwbare elektriciteit 

voor eigen gebruik zijn niet aan heffingen 

onderworpen. Directe belastingheffing en 

dubbele nettarieven voor opgeslagen 

elektriciteit moeten worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het recht hebben hun 

zelfgeproduceerde hernieuwbare 

elektriciteit te gebruiken en op te slaan 

zonder heffingen, belastingen of 

vergoedingen, met inbegrip van 

nettarieven, te hoeven betalen; 

Or. en 

 

Amendement  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) niet worden onderworpen aan 

heffingen, vergoedingen of belastingen op 

de elektriciteit die ze aan het net leveren, 

noch aan andere financiële lasten die 

discrimineren met betrekking tot het 

opwekken van elektriciteit; 

Or. en 

 

Amendement  933 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) het recht hebben hun overtollige 

productie van hernieuwbare elektriciteit te 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, voor ten 

minste de marktprijs; 

Or. en 

 

Amendement  934 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) hun rechten als consument 

behouden; 

b) hun rechten als consument 

behouden en de rechten en plichten van 

producenten aannemen zoals bepaald 

door de lidstaat; 

Or. en 
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Motivering 

Een consument van zelfgeproduceerde energie moet worden beschouwd als een consument 

(moet de status van een consument hebben) die overschotten mag leveren aan het netwerk en 

die bepaalde rechten en plichten heeft als producent. 

 

Amendement  935 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) hun rechten als consument 

behouden; 

b) hun rechten als consument 

behouden binnen het kader van de 

energieleveringsovereenkomst; 

Or. en 

 

Amendement  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) hun rechten als consument 

behouden; 

b) hun rechten als consument 

behouden; en 

Or. en 

 

Amendement  937 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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



 

PE607.899v02-00 40/160 AM\1130434NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) kunnen beslissen lid te worden van 

een hernieuwbare-energiegemeenschap 

en vrijwillig deel te nemen aan een 

individueel of collectief project op het 

gebied van hernieuwbare energie, 

ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn 

van het pand; 

Or. en 

 

Amendement  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid 

hernieuwbare elektriciteit aan het net 

leveren die op jaarbasis niet meer is dan 

10 MWh voor huishoudens en niet meer 

dan 500 MWh voor rechtspersonen; en 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid 

Schrappen 
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hernieuwbare elektriciteit aan het net 

leveren die op jaarbasis niet meer is dan 

10 MWh voor huishoudens en niet meer 

dan 500 MWh voor rechtspersonen; en 

Or. en 

 

Amendement  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen; en 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen. Indien deze 

rechtspersonen hernieuwbare-

energiegemeenschappen of 

overheidsinstanties zijn, met inbegrip van 

gemeenten of instanties die direct of 

indirect door gemeenten worden 

gecontroleerd, wordt de jaarlijkse limiet 

berekend als de som van de individuele 

limiet van alle huishoudens van de 

gemeente; en 

Or. en 

 

Amendement  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen; en 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen, waarbij evenwel de 

toezichtsregels en de technische vereisten 

betreffende de aansluiting op het net/de 

netwerken nog steeds van toepassing zijn; 

en 

Or. en 

 

Amendement  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen; en 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die niet 

meer is dan 10 MWh voor huishoudens en 

niet meer dan 500 MWh voor 

rechtspersonen, onverminderd de 

procedures die zijn vastgesteld voor het 

toezicht op en de goedkeuring van de 

aansluiting van opwekkingsinstallaties op 

de netwerken door de 

distributienetbeheerders. 

Or. en 

 

Amendement  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen; en 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 500 MWh; en 

Or. en 

Motivering 

Door het getal aan te passen komen er meer opties voor zelfbevoorradingstechnologieën dan 

enkel PV. 

 

Amendement  944 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 10 MWh voor 

huishoudens en niet meer dan 500 MWh 

voor rechtspersonen; en 

c) niet worden beschouwd als 

energieleveranciers overeenkomstig het 

recht van de Unie of het nationale recht 

wanneer zij een hoeveelheid hernieuwbare 

elektriciteit aan het net leveren die op 

jaarbasis niet meer is dan 500 MWh; en 

Or. en 

 

Amendement  945 

Carolina Punset 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Amendement  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 
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weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

weerspiegeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit, evenals de 

waarde op lange termijn voor het net, het 

milieu en de maatschappij, 

overeenkomstig de kosten-batenanalyse 

van gedistribueerde energiebronnen uit 

hoofde van artikel 59 van [herschikte 

Richtlijn 2009/72/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 864]. Dit zal de lidstaten niet 

beletten innovatieve vergoedingsmodellen 

in te voeren of te handhaven, zoals 

salderen of virtueel salderen; 

Or. en 

Motivering 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Amendement  947 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspiegeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit, evenals de 

waarde op lange termijn voor het net, het 

milieu en de maatschappij, 

overeenkomstig de kosten-batenanalyse 

van gedistribueerde energiebronnen uit 

hoofde van artikel 59 van [herschikte 

Richtlijn 2009/72/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 864]. De lidstaten kunnen 

een hogere drempel vaststellen dan 
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bepaald onder c); 

Or. en 

 

Amendement  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspiegeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. De lidstaten 

kunnen een hogere drempel vaststellen 

dan bepaald onder c), onverminderd de 

procedures voor de controle en 

goedkeuring van de aansluiting van 

opwekkingsinstallaties op de netwerken 

door de distributienetbeheerders. 

Or. en 

 

Amendement  949 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die 

minstens gelijk is aan de marktprijs. 

 De lidstaten kunnen een hogere drempel 

vaststellen dan bepaald onder c). 

Or. en 
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Amendement  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voor de zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die zij aan het net 

leveren een vergoeding ontvangen die een 

weerspeigeling is van de marktwaarde van 

de geleverde elektriciteit. 

d) de zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie die zij aan het net leveren minstens 

tegen de marktwaarde kunnen verkopen, 

wat ook kan gebeuren via 

stroomafnameovereenkomsten. 

Or. en 

 

Amendement  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de volledige kosten worden 

aangerekend die ze genereren door de 

zelfopgewekte hernieuwbare elektriciteit 

aan het net te leveren, met inbegrip van 

onder meer de netwerk- en beleidskosten. 

Or. en 

Motivering 

Om de verdeling van consumenten te vermijden en oneerlijke lasten voor traditionele 

consumenten te voorkomen. 

 

Amendement  952 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) bijdragen aan de algemene net- en 

netwerkontwikkelingskosten op een 

eerlijke, evenredige wijze. 

Or. en 

 

Amendement  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) prioriteit inzake dispatch krijgen 

van beheerders van transmissie- en 

distributiesystemen. 

Or. en 

 

Amendement  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen een hogere drempel 

vaststellen dan bepaald onder c). 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  955 

Jaromír Kohlíček 

 



 

AM\1130434NL.docx 49/160 PE607.899v02-00 

 NL 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen een hogere drempel 

vaststellen dan bepaald onder c). 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zien erop toe dat de 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie niet leidt tot een niet-

gerechtvaardigde of onevenredige 

vermindering van de betaling van 

netwerktarieven en kosten in het 

elektriciteitssysteem vergeleken met de 

tarieven en kosten die overeen zouden zijn 

gekomen met de som van de individuele 

consumenten. De lidstaten zien erop toe 

dat de consumptie van zelfgeproduceerde 

energie op adequate wijze bijdraagt aan 

de kosten van het systeem. 

Or. en 

 

Amendement  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen, op niet-

discriminerende wijze, het gebruik van 

zelfopgewekte elektriciteit bevorderen 
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door dit gebruik geheel of gedeeltelijk vrij 

te stellen van belastingen, heffingen of 

vergoedingen, terwijl tegelijkertijd een 

eerlijke verdeling van de 

onderhoudskosten van het net wordt 

gewaarborgd. 

Or. en 

 

Amendement  958 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw of woongebied 

wonen en gevestigd zijn op dezelfde 

commerciële of industriële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem, gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn, en dat ze 

kunnen genieten van de rechten zoals 

beschreven in lid 1, onder a) tot en met d). 

In dit geval is de in lid 1, onder c), 

bedoelde drempel van toepassing op iedere 

betrokken consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

De lidstaten mogen ruimere grenzen 

vaststellen voor collectief gebruik van 

zelfgeproduceerde energie, zoals een 

distributienetsegment. De zelfopgewekte 

elektriciteit die door de kabels van de 

gemeenschappelijke ruimten van 

appartementsgebouwen en locaties 

stroomt, wordt beschouwd als 

zelfgebruikte elektriciteit.  

Or. en 
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Amendement  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn binnen dezelfde commerciële locatie 

of locatie met gedeelde diensten, of in 

hetzelfde gesloten distributiesysteem, 

gezamenlijk zelfgeproduceerde energie 

mogen consumeren, alsof zij een 

individuele consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

zijn. In dit geval is de in lid 1, onder c), 

bedoelde drempel van toepassing op iedere 

betrokken consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

Voor alle consumenten die gezamenlijk 

handelen, zal de gebruikte en de 

verkochte energie nauwkeurig en 

individueel worden gemeten, om een 

eerlijke verdeling mogelijk te maken van 

de systeem- en netwerkkosten en de 

inkomsten van de verkoop van energie. 

Or. en 

 

Amendement  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 
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appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. 

Or. en 

 

Amendement  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. 

Or. en 

Motivering 

Consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie (of prosumenten) moeten worden 

geïntegreerd in de elektriciteitsmarkt. Alle vormen van discriminatie (positieve of negatieve) 

moeten worden vermeden. Consumenten van zelfgeproduceerde energie moeten elektriciteit 

kunnen verkopen voor de markt tegen een prijs die een weerspiegeling is van de marktwaarde 
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van geproduceerde elektriciteit. Ze moeten evenwichtsverantwoordelijkheid hebben (artikel 4 

van de elektriciteitsverordening) die ze kunnen uitbesteden aan hun leverancier of 

aankoopgroepering die een evenwichtsverantwoordelijke is. De definitie van 

"energieleverancier" is niet vastgesteld in het schone-energiepakket, waardoor de 

voorgestelde terminologie niet consistent is. 

 

Amendement  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw of woongebied 

wonen of gevestigd zijn op dezelfde 

commerciële of openbare locatie of locatie 

met gedeelde diensten of een gesloten 

distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

Or. en 

 

Amendement  963 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 
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appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn in de buurt van dat gebouw 

gezamenlijk zelfgeproduceerde energie 

mogen consumeren, alsof zij een 

individuele consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

zijn. In dit geval is de in lid 1, onder c), 

bedoelde drempel van toepassing op iedere 

betrokken consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

Or. en 

 

Amendement  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten of een 

gesloten distributiesysteem gezamenlijk 

zelfgeproduceerde energie mogen 

consumeren, alsof zij een individuele 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie zijn. In dit geval is 

de in lid 1, onder c), bedoelde drempel van 

toepassing op iedere betrokken consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie die in hetzelfde 

appartementsgebouw wonen of gevestigd 

zijn op dezelfde commerciële of 

industriële locatie of locatie met gedeelde 

diensten of een gesloten distributiesysteem 

gezamenlijk zelfgeproduceerde energie 

mogen consumeren, alsof zij een 

individuele consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

zijn. In dit geval is de in lid 1, onder c), 

bedoelde drempel van toepassing op iedere 

betrokken consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

Or. en 

 

Amendement  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten maken een 

beoordeling op van de bestaande 

belemmeringen en het 

ontwikkelingspotentieel van zelfproductie 

op hun grondgebied om een gunstig kader 

te kunnen scheppen voor de bevordering 

en facilitering van de ontwikkeling van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

Dat kader omvat: 

 a) specifieke maatregelen, waaronder 

financiële prikkels, om de deelname aan 

zelfproductie te stimuleren onder 

huishoudens met een laag inkomen die 

het risico van energiearmoede lopen, ook 

als zij huurders zijn; 

 b) instrumenten om de toegang tot 

financiering te vergemakkelijken; 

 c) prikkels voor projectontwikkelaars 

om projecten in sociale woningen te 

starten; 

 d) prikkels voor huiseigenaren om 

mogelijkheden voor zelfproductie te 

scheppen voor huurders; 

 e) opheffing van alle 

regelgevingsbelemmeringen die het 

gebruik van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie in de weg staan; 

 f) maatregelen voor economische en 

financiële steun aan overheden voor het 

gebruik van zelfgeproduceerde energie, 

met speciale aandacht voor stroom die 

bestemd is voor het opladen van 

elektrische voertuigen, die vergezeld 

moeten gaan van begeleidende 

maatregelen gericht op voorlichting en 

bekendmaking van de resultaten aan 

burgers. 

 Deze beoordeling en dit gunstige kader 

maken deel uit van de nationale klimaat- 

en energieplannen overeenkomstig 

Verordening [inzake de governance van 
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de energie-unie]. 

Or. es 

Motivering 

Het is bijzonder belangrijk om de voorbeeldrol van de overheid en de bekendmaking van de 

resultaten aan burgers te ondersteunen. 

 

Amendement  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten voeren een 

beoordeling uit van de bestaande 

belemmeringen en het 

ontwikkelingspotentieel van de 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie op hun grondgebied om een 

gunstig kader te scheppen voor de 

bevordering en facilitering van de 

ontwikkeling van de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

Dat kader omvat: 

 a) specifieke maatregelen, waaronder 

financiële stimulansen, om de deelname 

aan de consumptie van zelfgeproduceerde 

energie te stimuleren onder huishoudens 

met een laag inkomen die het risico van 

energiearmoede lopen, met inbegrip van 

zij die huurder zijn; 

 b) instrumenten om de toegang tot 

financiering te vergemakkelijken; 

 c) stimulansen voor 

projectontwikkelaars om projecten in 

sociale woningen te starten; 

 d) stimulansen voor huiseigenaren 

om mogelijkheden voor consumptie van 

zelfgeproduceerde energie voor huurders 

te scheppen; 

 e) de opheffing van alle 
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belemmeringen op het gebied van 

regelgeving die de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

in de weg staan; 

 f) een opvoering van de strijd tegen 

misleidende verkoopspraktijken. 

 Die beoordeling en dat gunstige kader 

vormen een integrerend deel van de 

nationale klimaat- en energieplannen 

overeenkomstig verordening [inzake de 

governance van de energie-unie]. 

Or. fr 

 

Amendement  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten voeren een 

beoordeling uit van de bestaande 

belemmeringen en het 

ontwikkelingspotentieel van de 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie op hun grondgebied, om een 

gunstig kader te scheppen voor het 

bevorderen en vergemakkelijken van de 

ontwikkeling van de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie, 

zowel voor elektriciteit als voor 

verwarming en koeling. Dat kader omvat: 

 a) specifieke maatregelen, waaronder 

financiële stimulansen, om de deelname 

aan de consumptie van zelfgeproduceerde 

energie te stimuleren onder huishoudens 

met een laag inkomen die het risico van 

energiearmoede lopen, met inbegrip van 

huurders; 

 b) instrumenten om de toegang tot 

financiering te vergemakkelijken; 

 c) stimulansen voor 

projectontwikkelaars om projecten in 
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sociale woningen te starten; 

 d) stimulansen voor huiseigenaren 

om mogelijkheden te scheppen voor 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie voor huurders; 

 e) de opheffing van alle 

belemmeringen op het gebied van 

regelgeving die de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

in de weg staan. 

 Die beoordeling en dit gunstige kader 

maken deel uit van de nationale klimaat- 

en energieplannen overeenkomstig 

Verordening [inzake de governance van 

de energie-unie]. 

Or. en 

Motivering 

Zowel hernieuwbare elektriciteit als hernieuwbare verwarming en koeling moeten worden 

bevorderd. Verwarming en koeling in onze gebouwen en industrie maakt de helft van het 

energieverbruik in de EU uit. 

 

Amendement  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Op basis van een beoordeling van 

bestaande belemmeringen en potentieel, 

nemen de lidstaten maatregelen ter 

bevordering van de deelname aan de 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie door huurders en huishoudens die 

armoede ondervinden, met inbegrip van 

de ontwikkeling van stimulansen om de 

toegang tot financiering te 

vergemakkelijken, en stimulansen voor 

projectontwikkelaars om hen aan te 

moedigen projecten in sociale woningen 

te starten, en voor huiseigenaren om 

huurders mogelijkheden te bieden voor de 
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consumptie van zelfgeproduceerde 

energie. Deze beoordeling moet deel 

uitmaken van de nationale klimaat- en 

energieplannen van de lidstaten onder 

Verordening [governance zoals 

voorgesteld bij COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivering 

Om alle leden van de samenleving in staat te stellen deel te nemen aan de energietransitie en 

te profiteren van de consumptie van zelfgeproduceerde energie, zijn specifieke voorzieningen 

nodig om huishoudens aan te moedigen die brandstofarmoede ondervinden, evenals 

huishoudens die hun woning huren, om deel te nemen aan de consumptie van 

zelfgeproduceerde energie. 

 

Amendement  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 

traditionele klanten niet benadeeld 

worden door de verwijdering van 

belemmeringen voor de deelname van 

consumenten van zelfgeproduceerde 

energie (prosumenten), en dat lokale 

energiegemeenschappen geen bijkomende 

kosten creëren voor eindgebruikers die 

beslissen pure consumenten te blijven. 

Or. en 

Motivering 

Oneerlijke belasting van de rest van de klanten moet worden vermeden. 

 

Amendement  970 

Eva Kaili 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

3. De lidstaten staan toe dat de 

installatie van een consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

eigendom is van of wordt beheerd door 

een derde partij wat betreft installatie, 

beheer, met inbegrip van de 

meteropneming, en onderhoud, en 

verlenen deze installaties de rechten zoals 

beschreven in lid 1, onder a) tot en met d). 

De consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie mogen een 

overeenkomst sluiten met een andere 

leverancier om aan hun resterende 

elektriciteitsbehoefte te voldoen. Wanneer 

consumenten van zelfgeproduceerde 

energie het huis niet langer betrekken en 

de nieuwe bewoners de energie die werd 

geproduceerd door de installatie voor 

hernieuwbare energie niet wensen te 

gebruiken, zorgt de wetgeving van de 

lidstaat ervoor dat die installatie en de 

eventueel ermee verbonden stimulansen 

kunnen worden overgedragen naar 

andere klanten.  

Or. en 

Motivering 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 
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Amendement  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. De zelfopgewekte elektriciteit 

die door de kabels van de 

gemeenschappelijke ruimten van 

appartementsgebouwen en locaties 

stroomt, wordt beschouwd als 

zelfgebruikte elektriciteit. 

Or. en 

 

Amendement  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud, op voorwaarde dat het 

economische risico verbonden aan de 

exploitatie van de installatie bij de 

consument van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie blijft. 

Or. en 
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Amendement  973 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan, met diens instemming, het 

eigendom zijn van of worden beheerd door 

een derde partij wat betreft installatie, 

beheer, met inbegrip van de 

meteropneming, en onderhoud. 

Or. en 

 

Amendement  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De installatie van een consument 

van zelfgeproduceerde hernieuwbare 

energie kan door een derde partij worden 

beheerd wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

3. De consument van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

kan beslissen het beheer van zijn 

installatie over te dragen aan een derde 

partij wat betreft installatie, beheer, met 

inbegrip van de meteropneming, en 

onderhoud. 

Or. en 

Motivering 

Het artikel moet ervoor zorgen dat consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

het recht hebben om te beslissen het beheer van de installatie over te dragen aan een derde 

partij. Het artikel kan anders zo worden uitgelegd dat dit het mogelijk maakt voor 

leveranciers om installaties en exploitatie- en onderhoudsactiviteiten van derden te beperken 

indien ze deze niet zelf uitvoeren. 
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Amendement  975 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten voeren een 

beoordeling uit van de bestaande 

belemmeringen en het 

ontwikkelingspotentieel van de 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie op hun grondgebied, om een 

gunstig kader te scheppen voor het 

bevorderen en vergemakkelijken van de 

ontwikkeling van de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie. 

 Dat kader omvat: 

 a) specifieke maatregelen, waaronder 

financiële stimulansen, om de deelname 

aan de consumptie van zelfgeproduceerde 

energie te stimuleren onder huishoudens 

met een laag inkomen die het risico van 

energiearmoede lopen, met inbegrip van 

huurders; 

 b) instrumenten om de toegang tot 

financiering te vergemakkelijken; 

stimulansen voor projectontwikkelaars om 

projecten in sociale woningen te starten; 

 d) stimulansen voor huiseigenaren 

om mogelijkheden te scheppen voor 

consumptie van zelfgeproduceerde 

energie voor huurders; 

 e) de opheffing van alle 

belemmeringen op het gebied van 

regelgeving die de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare energie 

in de weg staan. 

 Deze beoordeling en dit gunstige kader 

maken deel uit van de nationale klimaat- 

en energieplannen overeenkomstig 

Verordening [inzake de governance van 

de energie-unie]. 
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Or. en 

 

Amendement  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten stellen op nationaal 

niveau een bindende doelstelling vast voor 

het tegen 2030 te bereiken aandeel van 

hernieuwbare energie geproduceerd door 

consumenten van zelfgeproduceerde 

energie. Vooraleer een dergelijke 

doelstelling vast te stellen, organiseren de 

lidstaten een openbare raadpleging 

waarbij onder meer steden, 

consumentenorganisaties en het 

maatschappelijk middenveld worden 

betrokken. Deze doelstelling moet deel 

uitmaken van de nationale klimaat- en 

energieplannen van de lidstaten onder 

Verordening [governance zoals 

voorgesteld door COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivering 

Consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie en hernieuwbare-

energiegemeenschappen zijn niet alleen de drijvende krachten achter een snelle overgang 

naar een duurzame en volledig op hernieuwbare energie gebaseerde maatschappij, maar ze 

zorgen ook voor grote maatschappelijke en economische voordelen op lokaal niveau. Het 

vaststellen van specifieke doelstellingen op basis van het nationale potentieel zou de lidstaten 

helpen om de algemene doelstelling inzake hernieuwbare energie te halen, de rijkdom en het 

welzijn op lokaal, en daarmee nationaal, niveau te verhogen en uiteindelijk een consensus te 

bereiken ten aanzien van maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. 

 

Amendement  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten zien erop toe dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen 

niet leiden tot een niet-gerechtvaardigde 

of onevenredige vermindering van de 

betaling van netwerktarieven en kosten in 

het elektriciteitssysteem vergeleken met de 

tarieven en kosten die overeen zouden zijn 

gekomen met de som van de individuele 

consumenten. De lidstaten zien erop toe 

dat hernieuwbare-

energiegemeenschappen op adequate 

wijze bijdragen aan de kosten van het 

systeem. 

Or. en 

 

Amendement  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Lidstaten beletten eindafnemers 

niet consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie te worden door het 

invoeren van onder andere een 

cumulatieve of voor één installatie 

geldende volume- of capaciteitslimiet, 

belastende of onevenredige procedures, 

kosten, contractuele regelingen of 

technische regels. 

Or. en 

 

Amendement  979 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen het 

recht hebben hernieuwbare energie te 

produceren, consumeren, opslaan en 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die 

de kosten niet weerspiegelen. 

De lidstaten zien erop toe dat alle lokale 

en regionale autoriteiten en eindafnemers 

kunnen deelnemen aan een 

hernieuwbare-energiegemeenschap, 

waarbij in het geval van niet-

huishoudelijke afnemers enkel kmo's in 

aanmerking komen waarvan de deelname 

niet de belangrijkste commerciële of 

professionele activiteit uitmaakt. De 

lidstaten zorgen ervoor dat hernieuwbare-

energiegemeenschappen het recht hebben 

hernieuwbare energie te produceren, te 

consumeren, op te slaan en te verkopen, 

ook via stroomafnameovereenkomsten, die 

energie te leveren aan leden van de 

gemeenschap en op georganiseerde 

markten, zowel individueel als via een 

derde partij die als tussenpersoon 

optreedt, zonder dat zij hierbij worden 

onderworpen aan discriminerende of 

onevenredig belastende procedures en 

tarieven. 

Or. en 

 

Amendement  980 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen het 

recht hebben hernieuwbare energie te 

produceren, consumeren, opslaan en 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen het 

recht hebben hernieuwbare energie te 

produceren, te consumeren, op te slaan en 

te verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen. Er moeten 
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gedetailleerde regels voor hernieuwbare-

energiegemeenschappen worden 

vastgesteld, waarbij erop moet worden 

toegezien dat deze gemeenschappen niet 

onevenredig worden bevoordeeld in 

vergelijking met energieleveranciers. 

Or. en 

 

Amendement  981 

Werner Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen het 

recht hebben hernieuwbare energie te 

produceren, consumeren, opslaan en 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen het 

recht hebben hernieuwbare energie te 

produceren, consumeren, opslaan en 

verkopen, ook via 

stroomafnameovereenkomsten, zonder dat 

zij hierbij worden onderworpen aan 

onevenredige procedures en tarieven die de 

kosten niet weerspiegelen, mits de 

consumentenrechten niet slechter worden 

en een indirecte of directe discriminatie 

van andere concurrenten wordt vermeden. 

Or. de 

Motivering 

Door de ontwikkeling van een speciale regeling voor hernieuwbare-energiegemeenschappen 

ontstaat het risico dat andere marktdeelnemers worden gediscrimineerd, consumentenrechten 

verslechteren en nieuwe onzekerheid wordt gecreëerd. Bevoorrechting door afwijkende 

regelingen moet in principe worden vermeden. 

 

Amendement  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zien erop toe dat 

hernieuwbare-energiegemeenschappen 

niet leiden tot een niet-gerechtvaardigde 

of onevenredige vermindering van de 

betaling van netwerktarieven en kosten in 

het elektriciteitssysteem vergeleken met de 

tarieven en kosten die overeen zouden zijn 

gekomen met de som van de individuele 

consumenten. De lidstaten zien erop toe 

dat hernieuwbare-

energiegemeenschappen op adequate 

wijze bijdragen aan de kosten van het 

systeem. 

Or. en 

 

Amendement  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

lokale energiegemeenschap zoals 

gedefinieerd in [herschikte Richtlijn 

2009/72/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 864], die een kmo of een 

organisatie zonder winstoogmerk is 

waarvan de aandeelhouders of leden 

samenwerken om energie uit hernieuwbare 

bronnen te produceren, te verdelen, op te 

slaan of te leveren, waarbij die 

samenwerking kan plaatsvinden over de 

grenzen van de lidstaten heen. Om te 

kunnen genieten van een behandeling als 

hernieuwbare-energiegemeenschap, moet 

ten minste 51 % van de zetels in de raad 

van bestuur of de bestuursorganen van de 

entiteit zijn voorbehouden aan lokale 

leden, d.w.z. vertegenwoordigers van 

lokale publieke en private 
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sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van 

de gemeenschap en de impact ervan. 

Bovendien moet aan ten minste vier van de 

volgende criteria worden voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

lokale energiegemeenschap zoals 

gedefinieerd in [herschikte Richtlijn 

2009/72/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 864], die een kmo of een 

organisatie zonder winstoogmerk is 

waarvan de aandeelhouders of leden 

samenwerken om energie uit hernieuwbare 

bronnen te produceren, te verdelen, op te 

slaan of te leveren. Om te kunnen genieten 

van een behandeling als hernieuwbare-

energiegemeenschap, moet ten minste 

51 % van de zetels in de raad van bestuur 

of de bestuursorganen van de entiteit zijn 

voorbehouden aan lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale publieke 

en private sociaaleconomische belangen 

of burgers met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de 

impact ervan. Bovendien moet aan ten 

minste vier van de volgende criteria 

worden voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  985 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

lokale energiegemeenschap zoals 

gedefinieerd in [herschikte Richtlijn 

2009/72/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 864], die een kmo of een 

organisatie zonder winstoogmerk is 

waarvan de aandeelhouders of leden 

samenwerken om energie uit hernieuwbare 

bronnen te produceren, te verdelen, op te 

slaan of te leveren. Om te kunnen genieten 

van een behandeling als hernieuwbare-

energiegemeenschap, moet ten minste 

51 % van de zetels in de raad van bestuur 

of de bestuursorganen van de entiteit zijn 

voorbehouden aan lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale publieke 

en private sociaaleconomische belangen 

of burgers met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de 

impact ervan. 

 Bovendien moet aan ten minste vier van de 

volgende criteria worden voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

vereniging, coöperatie, partnerschap, 

non-profitorganisatie of andere juridische 

entiteit die effectief wordt gecontroleerd 

door lokale aandeelhouders of leden die 

samenwerken om energie uit hernieuwbare 
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aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

bronnen te produceren, te verdelen, op te 

slaan of te leveren, en waarbij aan ten 

minste vier van de volgende criteria wordt 

voldaan: 

Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

Amendement  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

lokale kmo of een lokale organisatie 

zonder winstoogmerk waarvan de 

aandeelhouders of leden samenwerken om 

energie uit hernieuwbare bronnen te 

produceren, te verdelen, op te slaan of te 

leveren, die voornamelijk lokale belangen 

vertegenwoordigt en waarbij aan ten 

minste vier van de volgende criteria wordt 

voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een Voor de toepassing van deze richtlijn is een 
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hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende criteria 

wordt voldaan: 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo, een overheidsinstantie of -bedrijf of 

een organisatie zonder winstoogmerk 

waarvan de aandeelhouders of leden 

samenwerken om energie uit hernieuwbare 

bronnen te produceren, te verdelen, op te 

slaan of te leveren, waarbij aan ten minste 

vier van de volgende criteria wordt 

voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  989 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende 

criteria wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren. 

Or. en 

Motivering 

Het bevorderen van hernieuwbare-energiegemeenschappen is een keuze die aan de lidstaten 

moet worden gelaten. Er is geen objectieve basis om een definitie voor te stellen op EU-

niveau. Bovendien kan het artikel in de praktijk nauwelijks worden uitgevoerd of geverifieerd. 

Wie kan erop toezien dat aan vier van de vijf bovenvermelde criteria werkelijk wordt 

voldaan? Wat gebeurt er wanneer het voldoen aan de criteria mettertijd wijzigt, m.a.w. wat 

zijn in dat geval de gevolgen voor de hernieuwbare-energiegemeenschappen? 

 

Amendement  990 

Massimiliano Salini 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende 

criteria wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan alle volgende criteria wordt voldaan: 

Or. en 

 

Amendement  991 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan ten minste vier van de volgende 

criteria wordt voldaan: 

Voor de toepassing van deze richtlijn is een 

hernieuwbare-energiegemeenschap een 

kmo of een organisatie zonder 

winstoogmerk waarvan de aandeelhouders 

of leden samenwerken om energie uit 

hernieuwbare bronnen te produceren, te 

verdelen, op te slaan of te leveren, waarbij 

aan alle volgende criteria wordt voldaan: 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk om homogeniteit en consistentie te waarborgen, zodat de spelregels dezelfde 

zijn in de hele EU. 

 

Amendement  992 

Pavel Telička 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, of kmo’s die 

actief zijn op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, of kmo’s die 

actief zijn op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

a) de aandeelhouders of leden, 

waarvan er meerdere zijn, zijn natuurlijke 

personen, lokale overheden, met inbegrip 

van gemeenten, of kmo’s die actief zijn op 

het gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  994 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, of kmo’s die 

actief zijn op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

a) de aandeelhouders of leden, 

waarvan er meerdere zijn, zijn natuurlijke 

personen, lokale overheden, met inbegrip 

van gemeenten, of kmo’s die actief zijn op 

het gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 
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Amendement  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, of kmo’s die 

actief zijn op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

a) de aandeelhouders of leden, 

waarvan er meerdere zijn, zijn natuurlijke 

personen, lokale overheden, met inbegrip 

van gemeenten, of kmo’s die actief zijn op 

het gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, of kmo’s die 

actief zijn op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

a) de aandeelhouders of leden zijn 

natuurlijke personen, lokale overheden, 

met inbegrip van gemeenten, kmo’s of 

andere juridische entiteiten die actief zijn 

op het gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

Amendement  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) de voornaamste doelstelling van de 

gemeenschap, zoals bepaald in haar 

statuten, is het verschaffen van voordelen 

op milieugebied of op sociaal of 

economisch gebied aan de lokale 

gemeenschap, en niet het realiseren van 

winst voor haar leden; 

Or. en 

 

Amendement  998 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen; 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen of 

gemeenten; 

Or. en 
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Amendement  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen; 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen of 

overheidsinstanties; 

Or. en 

 

Amendement  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten minste 51 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen; 

b) ten minste 10 % van de 

stemgerechtigde aandeelhouders of leden 

van de entiteit zijn natuurlijke personen; 

Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen. Natuurlijke personen zijn niet altijd de belangrijkste partners. 

 

Amendement  1002 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ten minste 51 % van de aandelen Schrappen 
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of medezeggenschapsrechten van de 

entiteit zijn eigendom van lokale leden, 

d.w.z. vertegenwoordigers van publieke en 

private lokale sociaaleconomische 

belangen of burgers met een direct belang 

in de activiteit van de gemeenschap en de 

impact ervan; 

Or. en 

 

Amendement  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ten minste 51 % van de aandelen of 

medezeggenschapsrechten van de entiteit 

zijn eigendom van lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van publieke en 

private lokale sociaaleconomische 

belangen of burgers met een direct belang 

in de activiteit van de gemeenschap en de 

impact ervan; 

c) ten minste 51 % van de aandelen of 

medezeggenschapsrechten van de entiteit 

zijn eigendom van lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale overheden, 

lokale publieke en private 

sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van de 

gemeenschap en de impact ervan; 

Or. en 

 

Amendement  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ten minste 51 % van de aandelen of 

medezeggenschapsrechten van de entiteit 

zijn eigendom van lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van publieke en 

private lokale sociaaleconomische 

belangen of burgers met een direct belang 

in de activiteit van de gemeenschap en de 

impact ervan; 

c) ten minste 51 % van de aandelen of 

medezeggenschapsrechten van de entiteit 

zijn eigendom van lokale leden, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale publieke en 

private sociaaleconomische belangen of 

burgers enz. met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de impact 

ervan; 
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Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

Amendement  1005 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen 

van de entiteit zijn voorbehouden aan 

lokale leden, d.w.z. vertegenwoordigers 

van publieke en private lokale 

sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van 

de gemeenschap en de impact ervan; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1006 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen 

van de entiteit zijn voorbehouden aan 

lokale leden, d.w.z. vertegenwoordigers 

van publieke en private lokale 

sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van 

de gemeenschap en de impact ervan; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen van 

de entiteit zijn voorbehouden aan lokale 

leden, d.w.z. vertegenwoordigers van 

publieke en private lokale 

sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van de 

gemeenschap en de impact ervan; 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen van 

de entiteit zijn voorbehouden aan lokale 

leden, d.w.z. vertegenwoordigers van 

lokale overheden, lokale publieke en 

private sociaaleconomische belangen of 

burgers met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de impact 

ervan; 

Or. en 

 

Amendement  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen van 

de entiteit zijn voorbehouden aan lokale 

leden, d.w.z. vertegenwoordigers van 

publieke en private lokale 

sociaaleconomische belangen of burgers 

met een direct belang in de activiteit van de 

gemeenschap en de impact ervan; 

d) ten minste 51 % van de zetels in de 

raad van bestuur of de bestuursorganen van 

de entiteit zijn voorbehouden aan lokale 

leden, d.w.z. vertegenwoordigers van 

publieke en private lokale 

sociaaleconomische belangen, burgers enz. 

met een direct belang in de activiteit van de 

gemeenschap en de impact ervan; 

Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
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energiebronnen. 

 

Amendement  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) deelname staat open voor alle 

mogelijk geïnteresseerde lokale 

aandeelhouders, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale publieke 

en private sociaaleconomische belangen 

of burgers met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de 

impact daarvan, die in aanmerking 

komen volgens de criteria onder a); 

Or. en 

Motivering 

retrewtws 

 

Amendement  1010 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) per jaar heeft de gemeenschap in 

de vijf voorgaande jaren gemiddeld niet 

meer dan 18 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 18 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 20 MWe of 50 MWth aan capaciteit 

voor hernieuwbare elektriciteit, 

verwarming en koeling en vervoer 

geïnstalleerd. 

Or. en 

Motivering 

"Hernieuwbare-energiegemeenschap" moet zo breed mogelijk worden gedefinieerd, om deze 

een flexibel instrument te verschaffen voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen. Hernieuwbare-energiegemeenschappen kunnen, afhankelijk van de locatie 

en de externe omstandigheden, verschillende energiebehoeften hebben. Het is bijzonder 

belangrijk ook rekening te houden met de kwesties in verband met de geproduceerde warmte. 

 

Amendement  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 18 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 40 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

Or. en 

Motivering 

Door de capaciteitslimiet van 18 MW die de gemeenschap de vijf voorgaande jaren 

gemiddeld heeft geïnstalleerd, wordt het potentieel van dergelijke "gemeenschappen" 

mogelijk begrensd, in het bijzonder als hiermee wordt verwezen naar de gecombineerde 

capaciteit voor elektriciteit, verwarming en koeling, en vervoer. Energiegemeenschappen in 

de EU bezitten al een capaciteit voor hernieuwbare energie van meer dan 18 MW. 
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Amendement  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 18 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

e) per jaar heeft de gemeenschap in de 

vijf voorgaande jaren gemiddeld niet meer 

dan 5 MW aan capaciteit voor 

hernieuwbare elektriciteit, verwarming en 

koeling en vervoer geïnstalleerd. 

Or. en 

 

Amendement  1014 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) deelname gebeurt op vrijwillige 

basis en staat open voor alle mogelijk 

geïnteresseerde lokale aandeelhouders, 

d.w.z. vertegenwoordigers van lokale 

publieke en private sociaaleconomische 

belangen of burgers met een direct belang 

in de activiteit van de gemeenschap en de 

impact daarvan, die in aanmerking 

komen volgens de criteria onder a). 

Or. en 

 

Amendement  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) deelname staat open voor alle 

mogelijk geïnteresseerde lokale 

aandeelhouders, d.w.z. 

vertegenwoordigers van lokale publieke 

en private sociaaleconomische belangen 

of burgers met een direct belang in de 

activiteit van de gemeenschap en de 

impact daarvan, die in aanmerking 

komen volgens de criteria onder a). 

Or. en 

 

Amendement  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen en 

wijzigen van steunregelingen rekening met 

de specifieke kenmerken van 

hernieuwbare-energiegemeenschappen. De 

lidstaten ontwerpen en wijzigen 

steunregelingen om hernieuwbare-

energiegemeenschappen te bevorderen, 

niet om ze te benadelen. De lidstaten 

moeten de grensoverschrijdende 

samenwerking van hernieuwbare-

energiegemeenschappen aanmoedigen. 

Or. en 

 

Amendement  1017 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

 

Amendement  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

 

Amendement  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

Motivering 

Steunregelingen moeten zorgen voor gelijke spelregels tussen marktspelers, onafhankelijk van 

hun grootte, eigendomsstructuur en rechtsvorm. Er moeten andere opties worden gevonden 

om de risico's te verminderen voor hernieuwbare-energiegemeenschappen, bijvoorbeeld door 

een speciale vorm van verzekering. 

 

Amendement  1020 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

Motivering 

Steunregelingen moeten zorgen voor gelijke spelregels tussen marktspelers, onafhankelijk van 

hun grootte, eigendomsstructuur en rechtsvorm. Er moeten andere opties worden gevonden 

om de risico's te verminderen voor hernieuwbare-energiegemeenschappen, bijvoorbeeld door 
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een speciale vorm van verzekering. 

 

Amendement  1021 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

 

Amendement  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, terwijl ze er 

tegelijkertijd op toezien dat gelijke 

spelregels gelden voor alle producenten 

van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 88/160 AM\1130434NL.docx 

NL 

Amendement  1023 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd staatssteunregels 

houden de lidstaten bij het ontwerpen van 

steunregelingen rekening met de specifieke 

kenmerken van hernieuwbare-

energiegemeenschappen. 

2. De lidstaten houden bij het 

ontwerpen van steunregelingen rekening 

met de specifieke kenmerken van 

hernieuwbare-energiegemeenschappen. 

Or. en 

 

Amendement  1024 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten voeren een 

beoordeling uit van de bestaande 

belemmeringen en het 

ontwikkelingspotentieel van 

hernieuwbare-energiegemeenschappen op 

hun grondgebied, om een gunstig kader te 

scheppen voor het bevorderen en 

vergemakkelijken van de deelname van 

hernieuwbare-energiegemeenschappen 

aan de productie, het verbruik, de opslag 

en de verkoop van hernieuwbare energie. 

 Dat kader omvat: 

 a) doelstellingen en specifieke 

maatregelen om lokale en regionale 

overheden te helpen de ontwikkeling van 

hernieuwbare-energiegemeenschappen 

mogelijk te maken, en rechtstreeks deel te 

nemen; 

 b) specifieke maatregelen, waaronder 

investeringssteun, om de deelname aan 
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hernieuwbare-energiegemeenschappen te 

stimuleren onder huishoudens met een 

laag inkomen die het risico van 

energiearmoede lopen, met inbegrip van 

huurders; 

 c) instrumenten om de toegang tot 

financiering en informatie te 

vergemakkelijken; 

 d) steun inzake regelgeving en 

capaciteitsopbouw voor lokale en 

regionale overheden bij het oprichten van 

lokale ondernemingen die actief zijn op 

het gebied van de productie, het verbruik, 

de opslag en de verkoop van 

hernieuwbare energie; 

 e) de opheffing van alle 

belemmeringen op het gebied van 

regelgeving en administratie voor 

hernieuwbare energie-gemeenschappen. 

 Deze beoordeling en dit gunstige kader 

maken deel uit van de geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen 

overeenkomstig Verordening [inzake de 

governance van de energie-unie]. 

Or. en 

 

Amendement  1025 

Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten stellen regels vast voor 

hernieuwbare-energiegemeenschappen 

om ervoor te zorgen dat: 

 a) energiegemeenschappen geen 

consumenten kunnen uitsluiten die op 

basis van hun locatie duidelijk tot de 

energiegemeenschap behoren; 

 b) de energiegemeenschappen regels 

opstellen ter waarborging van de gelijke, 



 

PE607.899v02-00 90/160 AM\1130434NL.docx 

NL 

niet-discriminerende behandeling van alle 

consumenten die deelnemen aan de 

energiegemeenschap; 

 c) de energiegemeenschappen 

eerlijke regels opstellen voor 

consumenten die hun rekeningen niet 

kunnen betalen voor korte of langere tijd, 

in lijn met de bescherming van 

consumenten die individueel aan het 

distributienet zijn gekoppeld; 

 d) de oprichting van 

energiegemeenschappen niet leidt tot een 

verstoring van het algemene 

energiesysteem en tot hogere 

energiekosten voor consumenten die niet 

zelf energie produceren en/of niet 

deelnemen aan energiegemeenschappen. 

Or. en 

Motivering 

Er moet worden gezorgd dat kwetsbare consumenten in energiegemeenschappen niet 

onrechtvaardig worden behandeld, worden verwaarloosd of onder druk worden gezet. 

 

Amendement  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten stellen op nationaal 

niveau een bindende doelstelling voor 

2030 vast voor het aandeel van 

hernieuwbare energie geproduceerd door 

hernieuwbare-energiegemeenschappen. 

Vooraleer een dergelijke doelstelling vast 

te stellen, organiseren de lidstaten een 

openbare raadpleging waarbij onder meer 

steden, consumentenorganisaties en het 

maatschappelijk middenveld worden 

betrokken. Deze doelstelling moet deel 

uitmaken van de nationale klimaat- en 

energieplannen van de lidstaten onder 
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Verordening [governance zoals 

voorgesteld door COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivering 

Consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie en hernieuwbare-

energiegemeenschappen zijn niet alleen de drijvende krachten achter een snelle overgang 

naar een duurzame en volledig op hernieuwbare energie gebaseerde maatschappij, maar ze 

zorgen ook voor grote maatschappelijke en economische voordelen op lokaal niveau. Het 

vaststellen van specifieke doelstellingen op basis van het nationale potentieel zou de lidstaten 

helpen om de algemene doelstelling inzake hernieuwbare energie te halen, de rijkdom en het 

welzijn op lokaal, en daarmee nationaal, niveau te verhogen en uiteindelijk een consensus te 

bereiken ten aanzien van maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. 

 

Amendement  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De lidstaten zien erop toe dat de 

criteria voor hernieuwbare-

energiegemeenschappen worden 

ontworpen en toegepast op een wijze die 

garandeert dat die hernieuwbare-

energiegemeenschappen niet effectief 

worden gecontroleerd door traditionele 

energiebedrijven, met inbegrip van private 

commerciële ontwikkelaars en grotere 

energiemaatschappijen. In het bijzonder 

zien de lidstaten, via hun nationale 

reguleringsinstanties, toe op de toepassing 

van de criteria voor hernieuwbare-

energiegemeenschappen, en de 

behandeling daarvan bij de ontwikkeling 

van steunregelingen voor hernieuwbare 

energie, zodat transparantie, niet-

discriminatie en 

consumentenbescherming worden 

gewaarborgd, en misbruik of nadelige 

gevolgen voor de concurrentie worden 

vermeden. 
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Or. en 

 

Amendement  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. De lidstaten zien erop toe 

dat voor alle nieuwe hernieuwbare-

energiecentrales en bestaande 

hernieuwbare-energiecentrales die 

worden vernieuwd, het mogelijk is voor 

lokale en regionale overheden, evenals 

natuurlijke personen en rechtspersonen 

die een rechtstreeks belang hebben in de 

hernieuwbare-energiecentrale en de 

impact daarvan, aan het project deel te 

nemen via een hernieuwbare-

energiegemeenschap. 

Or. en 

 

Amendement  1029 

Werner Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 
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einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Amendement  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 23 Schrappen 

Brede integratie van hernieuwbare 

energie in verwarmings- en 

koelingsinstallaties 

 

1. Om de penetratie van 

hernieuwbare energie in de verwarmings- 

en koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

een lijst met maatregelen en 

uitvoeringsorganen, zoals 

brandstofleveranciers, aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan 

de in lid 1 bedoelde toename. 

 

3. De in lid 1 bedoelde toename kan 

worden verwezenlijkt door middel van een 

of meer van de volgende opties: 

 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

 

b) directe matigingsmaatregelen, 

zoals de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 
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het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

c) indirecte matigingsmaatregelen 

die worden gedekt door verhandelbare 

certificaten waarmee wordt aangetoond 

dat de verplichting wordt nageleefd door 

middel van steun aan indirecte 

matigingsmaatregelen die worden 

uitgevoerd door een andere marktspeler, 

zoals een onafhankelijke installateur van 

technologie op het gebied van 

hernieuwbare energie of een 

energiedienstverlener (ESCO) die 

diensten verleent voor installaties voor 

hernieuwbare energie. 

 

4. De lidstaten kunnen 

gebruikmaken van bestaande structuren 

in het kader van de nationale 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 van 

Richtlijn 2012/27/EU om de in lid 2 

bedoelde maatregelen uit te voeren en te 

monitoren. 

 

5. De overeenkomstig lid 2 

aangewezen entiteiten zorgen ervoor dat 

hun bijdrage meetbaar en verifieerbaar is 

en brengen vanaf 30 juni 2021 bij de door 

de lidstaat aangewezen instantie jaarlijks 

verslag uit over: 

 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie; 

 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

 

c) het aandeel hernieuwbare energie 

in de totale hoeveelheid voor verwarming 

en koeling geleverde energie; en 

 

d) het soort hernieuwbare 

energiebron. 

 

6. De lidstaten zorgen evoor dat de in 

lid 5 bedoelde verslagen door de bevoegde 

aangewezen instantie worden 

geverifieerd. 
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Or. en 

 

Amendement  1031 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 
hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, eisen de 

lidstaten dat leveranciers van brandstof 

voor verwarming en koeling, behalve dat 

ze het energie-efficiëntie-eerstbeginsel en 

energiebesparingsmaatregelen toepassen, 

ook het aandeel hernieuwbare energie 

geleverd voor verwarmings- en 

koelingstechnologieën ieder jaar doen 

toenemen met ten minste twee 

percentpunten (pp). De twee 

percentpunten worden als gemiddelde 

over de voorgaande drie jaar genomen. 

Bij het ontwerpen van beleid om 

brandstofleveranciers te helpen hun 

verplichtingen te vervullen, verlenen de 

lidstaten prioriteit aan de beste 

beschikbare technologieën zoals 

thermische zonne-energie, geothermische 

energie, hoogrenderende warmtepompen 

of elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. Ze moedigen het gebruik 

aan van biomassa in processen waar het 

moeilijk is voor andere hernieuwbare 

technologieën om een gelijkwaardige 

prestatie te leveren, met name voor 

proceswarmte. 

Or. en 

 

Amendement  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, moeten alle 

lidstaten het nodige doen om het aandeel 

voor verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen. 

Or. en 

Motivering 

Een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie geleverd voor verwarming en 

koeling is een stap in de goede richting, maar elke lidstaat moet individueel beslissen over 

zijn energiemix (niet alleen in termen van hernieuwbare technologieën, maar ook ten aanzien 

van de wijze waarop de sectorale doelstellingen worden verdeeld: warmte, elektriciteit, 

vervoer). 

 

Amendement  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie te doen toenemen, 

uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. De 

verwachte stijging wordt door de lidstaten 

weergegeven in hun respectieve bijdrage 

aan de algemene doelstelling voor 2030, 

in overeenstemming met artikel 3 van 
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deze richtlijn. 

Or. en 

Motivering 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Amendement  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie te doen toenemen, 

uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. De 

lidstaten geven de verwachte stijging weer 

als onderdeel van hun respectieve 

bijdragen aan de algemene doelstelling 

voor 2030, in overeenstemming met 

artikel 3. 

Or. en 

Motivering 

Het huidige aandeel van hernieuwbare energie geleverd voor verwarming en koeling varieert 

sterk per lidstaat, als gevolg van allerlei omstandigheden, zoals een verschillend startpunt of 

potentieel. Vaststellen dat alle lidstaten moeten proberen precies dezelfde stijging te 

realiseren lijkt niet evenredig of kosteneffectief. De gepaste stijging moet door elke lidstaat 

afzonderlijk worden vastgesteld, als onderdeel van de strategie om de doelstelling voor 2030 
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te bereiken. 

 

Amendement  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie, met inbegrip van 

afvalwarmte en -koude, ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), tot het aandeel van hernieuwbare 

energie met inbegrip van afvalwarmte en -

koude honderd procent bedraagt, 

uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

Or. en 

 

Amendement  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie en/of afvalwarmte en -koude in de 

verwarmings- en koelingssector te 

bevorderen, doen alle lidstaten het nodige 

om het aandeel voor verwarming en 

koeling geleverde hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte en -koude ieder jaar te 

doen toenemen met ten minste één 
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eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

percentpunt (pp), uitgedrukt in nationaal 

aandeel eindenergieverbruik en berekend 

volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. en 

 

Amendement  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie en/of afvalwarmte of -koude in de 

verwarmings- en koelingssector te 

bevorderen, doen alle lidstaten het nodige 

om het aandeel voor verwarming en 

koeling geleverde hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte of -koude ieder jaar te 

doen toenemen met ten minste één 

percentpunt (pp), uitgedrukt in nationaal 

aandeel eindenergieverbruik en berekend 

volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. en 

 

Amendement  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie en/of afvalwarmte of -koude in de 

verwarmings- en koelingssector te 

bevorderen, doen alle lidstaten het nodige 

om het aandeel voor verwarming en 

koeling geleverde hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte of -koude ieder jaar te 
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(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

doen toenemen met ten minste één 

percentpunt (pp), uitgedrukt in nationaal 

aandeel eindenergieverbruik en berekend 

volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. en 

 

Amendement  1039 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie en/of afvalwarmte of -koude in de 

verwarmings- en koelingssector te 

bevorderen, doen alle lidstaten het nodige 

om het aandeel voor verwarming en 

koeling geleverde hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte of -koude ieder jaar te 

doen toenemen met ten minste twee 

percentpunten (pp), uitgedrukt in nationaal 

aandeel eindenergieverbruik en berekend 

volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. en 

Motivering 

Bij het verhogen van het aandeel van hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en 

koelingssector moet rekening worden gehouden met de fundamenteel verschillende situatie in 

de verschillende lidstaten wat betreft de geografische en klimatologische omstandigheden en 

andere nationale specifieke kenmerken, en met het recht van de lidstaten om te beslissen over 

de keuze van het soort hernieuwbare bronnen en hun eigen energiemix. Afvalwarmte moet op 

gelijkaardige wijze worden behandeld als hernieuwbare energie en moet lidstaten toelaten 

hun doelstelling inzake hernieuwbare energiebronnen voor verwarming te bereiken door 

meer afvalwarmte op te nemen in hun systeem. 

 

Amendement  1040 

Barbara Kappel 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 
hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, moeten alle 

lidstaten stimuleringsmaatregelen 

uitvoeren om het aandeel hernieuwbare 

energie met inbegrip van afvalwarmte en -

koude te doen toenemen, rekening 

houdend met de technische en 

economische haalbaarheid, evenals 

maatregelen op het vlak van onderzoek en 

ontwikkeling. 

Or. en 

 

Amendement  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste twee 

percentpunten (pp), uitgedrukt in nationaal 

aandeel eindenergieverbruik en berekend 

volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. en 

 

Amendement  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie voor thermisch gebruik 

(verwarming en koeling) in de industriële 

sector te bevorderen, doen alle lidstaten het 

nodige om het aandeel voor verwarming en 

koeling geleverde hernieuwbare energie 

ieder jaar te doen toenemen met ten minste 

één percentpunt (pp), uitgedrukt in 

nationaal aandeel eindenergieverbruik en 

berekend volgens de in artikel 7 bedoelde 

methodologie. 

Or. es 

Motivering 

Het is noodzakelijk om de nadruk te leggen op het gebruik van hernieuwbare energie in de 

industriële sector, waar hernieuwbare energiebronnen, ondanks hun grote potentieel, moeten 

concurreren met andere brandstoffen die sterk bijdragen aan klimaatverandering, zoals 

aardgas en lpg, die vaak nog teveel steun ontvangen, meer dan verantwoord is voor de 

overgangsrol die deze moeten vervullen. 

 

Amendement  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, ontwikkelen 

alle lidstaten een stimuleringskader om het 

aandeel voor verwarming en koeling 

geleverde hernieuwbare energie te doen 

toenemen, uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 
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Or. en 

 

Amendement  1044 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie ieder jaar te doen 

toenemen met ten minste één percentpunt 

(pp), uitgedrukt in nationaal aandeel 

eindenergieverbruik en berekend volgens 

de in artikel 7 bedoelde methodologie. 

1. Om de penetratie van hernieuwbare 

energie in de verwarmings- en 

koelingssector te bevorderen, doen alle 

lidstaten het nodige om het aandeel voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie te doen toenemen 

door stimuleringsmaatregelen in te 

voeren, rekening houdend met de 

technische en economische haalbaarheid, 

evenals de huidige verschillende niveaus 

van het gebruik van hernieuwbare energie 

in de lidstaten. 

Or. en 

Motivering 

In tegenstelling tot elektriciteit en gas kan warmte niet over regio's heen worden geleverd 

tussen gereguleerde gebieden. Bijgevolg is het aandeel van hernieuwbare energie in hoge 

mate afhankelijk van het technische en economische potentieel. 

 

Amendement  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Indien het aandeel van 

hernieuwbare energie, met inbegrip van 

afvalwarmte en -koude geleverd voor 

verwarming en koeling, minder dan 60 

procent bedraagt, verhoogt de lidstaat het 

aandeel ieder jaar met ten minste 
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1 percentpunt (pp). 

Or. en 

 

Amendement  1046 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor het berekenen van het 

aandeel van hernieuwbare energie 

geleverd voor verwarming en koeling met 

het oog op lid 1, berekenen de lidstaten de 

afvalwarmte en -koude met een 

vermenigvuldigingsfactor van 0,5. 

Or. en 

 

Amendement  1047 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. In afwijking van lid 1 mogen 

lidstaten waar het aandeel van 

hernieuwbare energiebronnen in de 

verwarmings- en koelingssector hoger is 

dan 50 % deze verplichting verminderen 

tot 1 % voor warmte- en 

koudeleveranciers. 

Or. en 

 

Amendement  1048 

Paul Rübig 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

een lijst met maatregelen en 

uitvoeringsorganen, zoals 

brandstofleveranciers, aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan de 

in lid 1 bedoelde toename. 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

een lijst met maatregelen aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan de 

toename. 

Or. en 

 

Amendement  1049 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

een lijst met maatregelen en 

uitvoeringsorganen, zoals 
brandstofleveranciers, aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan de 

in lid 1 bedoelde toename. 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

een lijst met maatregelen en 

brandstofleveranciers aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan de 

in lid 1 bedoelde toename. 

Or. en 

 

Amendement  1050 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 

2. De lidstaten moeten op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria 
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een lijst met maatregelen en 

uitvoeringsorganen, zoals 

brandstofleveranciers, aanwijzen en 

bekendmaken die moeten bijdragen aan de 

in lid 1 bedoelde toename. 

een lijst met maatregelen en 

uitvoeringsorganen aanwijzen en 

bekendmaken die de in lid 1 bedoelde 

toename teweeg moeten brengen. 

Or. en 

 

Amendement  1051 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in lid 1 bedoelde toename kan 

worden verwezenlijkt door middel van een 

of meer van de volgende opties: 

Schrappen 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

 

b) directe matigingsmaatregelen, 

zoals de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

 

c) indirecte matigingsmaatregelen 

die worden gedekt door verhandelbare 

certificaten waarmee wordt aangetoond 

dat de verplichting wordt nageleefd door 

middel van steun aan indirecte 

matigingsmaatregelen die worden 

uitgevoerd door een andere marktspeler, 

zoals een onafhankelijke installateur van 

technologie op het gebied van 

hernieuwbare energie of een 

energiedienstverlener (ESCO) die 

diensten verleent voor installaties voor 

hernieuwbare energie. 

 

Or. en 
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Amendement  1052 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in lid 1 bedoelde toename kan 

worden verwezenlijkt door middel van een 

of meer van de volgende opties: 

Schrappen 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

 

b) directe matigingsmaatregelen, 

zoals de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

 

c) indirecte matigingsmaatregelen 

die worden gedekt door verhandelbare 

certificaten waarmee wordt aangetoond 

dat de verplichting wordt nageleefd door 

middel van steun aan indirecte 

matigingsmaatregelen die worden 

uitgevoerd door een andere marktspeler, 

zoals een onafhankelijke installateur van 

technologie op het gebied van 

hernieuwbare energie of een 

energiedienstverlener (ESCO) die 

diensten verleent voor installaties voor 

hernieuwbare energie. 

 

Or. en 

Motivering 

In tegenstelling tot elektriciteit en gas kan warmte niet over regio's heen worden geleverd 

tussen gereguleerde gebieden. Bijgevolg is het aandeel van hernieuwbare energie in hoge 

mate afhankelijk van het technische en economische potentieel. 
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Amendement  1053 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in lid 1 bedoelde toename kan 

worden verwezenlijkt door middel van een 

of meer van de volgende opties: 

3. De in lid 1 bedoelde toename kan 

onder andere worden verwezenlijkt door 

middel van een of meer van de volgende 

opties: 

Or. en 

 

Amendement  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof, ook via efficiënte 

stadsverwarmingssystemen zoals 

gedefinieerd in Richtlijn 2012/27/EU; 

Or. en 

 

Amendement  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte 

en -koude in de voor verwarming en 
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en brandstof; koeling geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

 

Amendement  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte of 

-koude in de voor verwarming en koeling 

geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

 

Amendement  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte of 

-koude in de voor verwarming en koeling 

geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

 

Amendement  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van a) fysieke vermenging van 
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hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

hernieuwbare energie en afvalwarmte en -

koude in de voor verwarming en koeling 

geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

 

Amendement  1059 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie en afvalwarmte of -

koude in de voor verwarming en koeling 

geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

 

Amendement  1060 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie in de voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

en brandstof; 

a) fysieke vermenging van 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte of 

-koude in de voor verwarming en koeling 

geleverde energie en brandstof; 

Or. en 

Motivering 

Bij het verhogen van het aandeel van hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en 

koelingssector moet rekening worden gehouden met de fundamenteel verschillende situatie in 

de verschillende lidstaten wat betreft de geografische en klimatologische omstandigheden en 

andere nationale specifieke kenmerken, en met het recht van de lidstaten om te beslissen over 

de keuze van het soort hernieuwbare bronnen en hun eigen energiemix. Afvalwarmte moet op 

gelijkaardige wijze worden behandeld als hernieuwbare energie en moet lidstaten toelaten 
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hun doelstelling inzake hernieuwbare energiebronnen voor verwarming te bereiken door 

meer afvalwarmte op te nemen in hun systeem. 

 

Amendement  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie en/of 

afvalwarmte en -koude in industriële 

verwarmings- en koelingsprocessen; 

Or. en 

 

Amendement  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie en/of 

afvalwarmte of -koude in industriële 

verwarmings- en koelingsprocessen; 

Or. en 

 

Amendement  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie en/of 

afvalwarmte of -koude in industriële 

verwarmings- en koelingsprocessen; 

Or. en 

 

Amendement  1064 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie en 

afvalwarmte of -koude in industriële 

verwarmings- en koelingsprocessen; 

Or. en 

 

Amendement  1065 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 

b) directe matigingsmaatregelen, zoals 

de installatie in gebouwen van 
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hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie in 

industriële verwarmings- en 

koelingsprocessen; 

hoogrenderende systemen voor 

hernieuwbare verwarming en koeling of 

het gebruik van hernieuwbare energie en/of 

afvalwarmte of -koude in industriële 

verwarmings- en koelingsprocessen; 

Or. en 

Motivering 

Bij het verhogen van het aandeel van hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en 

koelingssector moet rekening worden gehouden met de fundamenteel verschillende situatie in 

de verschillende lidstaten wat betreft de geografische en klimatologische omstandigheden en 

andere nationale specifieke kenmerken, en met het recht van de lidstaten om te beslissen over 

de keuze van het soort hernieuwbare bronnen en hun eigen energiemix. Afvalwarmte moet op 

gelijkaardige wijze worden behandeld als hernieuwbare energie en moet lidstaten toelaten 

hun doelstelling inzake hernieuwbare energiebronnen voor verwarming te bereiken door 

meer afvalwarmte op te nemen in hun systeem. 

 

Amendement  1066 

Jeppe Kofod 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) indirecte matigingsmaatregelen 

die worden gedekt door verhandelbare 

certificaten waarmee wordt aangetoond 

dat de verplichting wordt nageleefd door 

middel van steun aan indirecte 

matigingsmaatregelen die worden 

uitgevoerd door een andere marktspeler, 

zoals een onafhankelijke installateur van 

technologie op het gebied van 

hernieuwbare energie of een 

energiedienstverlener (ESCO) die 

diensten verleent voor installaties voor 

hernieuwbare energie. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Garanties van oorsprong hebben bijna geen waarde in de huidige markt, maar kunnen als 

uitvlucht worden gebruikt om niet over te gaan op hernieuwbare energie voor verwarming en 
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koeling. 

 

Amendement  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) financieringsregelingen en -

instrumenten en financiële of 

economische stimulansen die bijdragen 

aan de installatie van apparatuur voor 

hernieuwbare verwarming en koeling en 

de ontwikkeling van energienetwerken die 

hernieuwbare energie leveren voor 

verwarming en koeling van gebouwen en 

in de industrie. 

Or. es 

Motivering 

Naast financiële steun moet ook rekening worden gehouden met economische steun. 

Amendement  1068 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) andere beleidsmaatregelen met een 

gelijkaardig effect zoals nationale fiscale 

maatregelen, financiële 

stimuleringsmaatregelen, stadsplanning 

en vrijwillige overeenkomsten met de 

industrie of lokale overheden. 

Or. en 

 

Amendement  1069 

Claude Turmes 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) andere beleidsmaatregelen met een 

gelijkaardig effect om de in lid 1 vermelde 

toename te bereiken, zoals nationale 

fiscale maatregelen of andere financiële 

stimuleringsmaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) andere beleidsmaatregelen met een 

gelijkaardig effect om de in lid 1 vermelde 

toename te bereiken. 

Or. en 

 

Amendement  1071 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten kunnen 

gebruikmaken van bestaande structuren 

in het kader van de nationale 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 van 

Richtlijn 2012/27/EU om de in lid 2 

bedoelde maatregelen uit te voeren en te 

Schrappen 
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monitoren. 

Or. en 

 

Amendement  1072 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten kunnen 

gebruikmaken van bestaande structuren 

in het kader van de nationale 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 van 

Richtlijn 2012/27/EU om de in lid 2 

bedoelde maatregelen uit te voeren en te 

monitoren. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1073 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten kunnen 

gebruikmaken van bestaande structuren 

in het kader van de nationale 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 van 

Richtlijn 2012/27/EU om de in lid 2 

bedoelde maatregelen uit te voeren en te 

monitoren. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  1074 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De overeenkomstig lid 2 

aangewezen entiteiten zorgen ervoor dat 

hun bijdrage meetbaar en verifieerbaar is 

en brengen vanaf 30 juni 2021 bij de door 

de lidstaat aangewezen instantie jaarlijks 

verslag uit over: 

Schrappen 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie; 

 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

 

c) het aandeel hernieuwbare energie 

in de totale hoeveelheid voor verwarming 

en koeling geleverde energie; en 

 

d) het soort hernieuwbare 

energiebron. 

 

Or. en 

 

Amendement  1075 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De overeenkomstig lid 2 

aangewezen entiteiten zorgen ervoor dat 

hun bijdrage meetbaar en verifieerbaar is 

en brengen vanaf 30 juni 2021 bij de door 

de lidstaat aangewezen instantie jaarlijks 

verslag uit over: 

Schrappen 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie; 

 

b) de totale hoeveelheid voor  
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verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

c) het aandeel hernieuwbare energie 

in de totale hoeveelheid voor verwarming 

en koeling geleverde energie; en 

 

d) het soort hernieuwbare 

energiebron. 

 

Or. en 

Motivering 

In tegenstelling tot elektriciteit en gas kan warmte niet over regio's heen worden geleverd 

tussen gereguleerde gebieden. Bijgevolg is het aandeel van hernieuwbare energie in hoge 

mate afhankelijk van het technische en economische potentieel. 

 

Amendement  1076 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie; 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

per soort hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie; 

a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde energie 

per soort hernieuwbare energie; 

Or. en 
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Amendement  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie per soort 

hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  1079 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie per soort 

hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 
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hernieuwbare energie; hernieuwbare energie en/of afvalwarmte 

en -koude; 

Or. en 

 

Amendement  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte of 

-koude; 

Or. en 

 

Amendement  1082 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)a) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie; 

b) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

hernieuwbare energie en/of afvalwarmte of 

-koude; 

Or. en 

 

Amendement  1083 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de totale hoeveelheid voor 

verwarming en koeling geleverde 

afvalwarmte of -koude; 

Or. en 

 

Amendement  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het aandeel hernieuwbare energie in 

de totale hoeveelheid voor verwarming en 

koeling geleverde energie; en 

c) het aandeel hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte of -koude in de totale 

hoeveelheid voor verwarming en koeling 

geleverde energie; en 

Or. en 

 

Amendement  1085 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het aandeel hernieuwbare energie in 

de totale hoeveelheid voor verwarming en 

koeling geleverde energie; en 

c) het aandeel hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte of -koude in de totale 

hoeveelheid voor verwarming en koeling 

geleverde energie; en 

Or. en 

 

Amendement  1086 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het aandeel afvalwarmte of -koude 

in de totale hoeveelheid voor verwarming 

en koeling geleverde energie 

Or. en 

 

Amendement  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het soort hernieuwbare energiebron. d) het soort hernieuwbare energiebron 

en/of bron van afvalwarmte en -koude. 

Or. en 

 

Amendement  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het soort hernieuwbare energiebron. d) het soort hernieuwbare energiebron 

en/of bron van afvalwarmte of -koude. 

Or. en 

 

Amendement  1089 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het soort hernieuwbare energiebron. d) het soort hernieuwbare energiebron 

en afvalwarmte of -koude. 

Or. en 

 

Amendement  1090 

Miroslav Poche 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het soort hernieuwbare energiebron. d) het soort hernieuwbare energiebron 

en/of bron van afvalwarmte of -koude. 

Or. en 

Motivering 

Bij het verhogen van het aandeel van hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en 

koelingssector moet rekening worden gehouden met de fundamenteel verschillende situatie in 

de verschillende lidstaten wat betreft de geografische en klimatologische omstandigheden en 

andere nationale specifieke kenmerken, en met het recht van de lidstaten om te beslissen over 

de keuze van het soort hernieuwbare bronnen en hun eigen energiemix. Afvalwarmte moet op 

gelijkaardige wijze worden behandeld als hernieuwbare energie en moet lidstaten toelaten 

hun doelstelling inzake hernieuwbare energiebronnen voor verwarming te bereiken door 

meer afvalwarmte op te nemen in hun systeem. 

 

Amendement  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 5 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) andere beleidsmaatregelen met een 

gelijkaardig effect om de in lid 1 vermelde 

toename te bereiken. 
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Or. en 

 

Amendement  1092 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zorgen evoor dat de in 

lid 5 bedoelde verslagen door de bevoegde 

aangewezen instantie worden 

geverifieerd. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1093 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zorgen evoor dat de in 

lid 5 bedoelde verslagen door de bevoegde 

aangewezen instantie worden 

geverifieerd. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten steunen de 

ontwikkeling van acties en programma's 
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om energiearmoede in deze sector aan te 

pakken. Steunmaatregelen in die zin 

ontvangen toereikende financiering van 

de lidstaten en de EU-fondsen om de 

toegang tot energie als een sociaal 

grondrecht te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De lidstaten ontwikkelen 

hernieuwbare verwarmings- en 

koelingsoplossingen, op een 

kosteneffectieve wijze, in nieuwe openbare 

gebouwen en bij de renovatie van oude 

openbare gebouwen. Hierbij wordt 

prioriteit gegeven aan openbare 

gebouwen met kwetsbare bewoners, zoals 

scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen 

enz. 

Or. en 

 

Amendement  1096 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten steunen de renovatie 

van bestaande en de ontwikkeling van 

nieuwe hoogrenderende 

stadsverwarmings- en 

stadskoelingsnetwerken die uitsluitend 
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worden gevoed door hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -

koude, na een positieve kosten-

batenanalyse inzake economie en milieu 

uitgevoerd in partnerschap met de 

betrokken lokale overheden. 

Or. en 

 

Amendement  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten doen het nodige om 

het aandeel van hernieuwbare energie 

en/of afvalwarmte en -koude in bestaande 

verwarmings- en koelingssystemen te 

verhogen en, waar mogelijk, de productie 

te laten verlopen via hoogrenderende 

warmte-krachtkoppeling. 

Or. en 

 

Amendement  1098 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

Schrappen 
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Or. en 

Motivering 

Om onnodige overlapping te vermijden, dient dit lid te worden geschrapt. De verplichting om 

informatie te verschaffen over de brandstofmix in stadsverwarming is al opgenomen in de 

Richtlijn inzake energie-efficiëntie. 

 

Amendement  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de afnemers informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie en 

afvalwarmte of -koude in hun systemen. 

Dergelijke informatie wordt jaarlijks 

verschaft en voldoet aan de in het kader 

van Richtlijn 2010/31/EU gebruikte 

normen. 

Or. en 

 

Amendement  1100 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie wordt 

jaarlijks of op verzoek verschaft en 
voldoet aan de in het kader van Richtlijn 
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2010/31/EU gebruikte normen. 2010/31/EU gebruikte normen. 

Or. en 

 

Amendement  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen; bijvoorbeeld door het 

toekennen van een milieukeurmerk. 

Dergelijke informatie voldoet aan de in het 

kader van Richtlijn 2010/31/EU gebruikte 

normen. 

Or. en 

 

Amendement  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie wordt 

jaarlijks verschaft en voldoet aan de in het 

kader van Richtlijn 2010/31/EU gebruikte 

normen. 
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Or. en 

 

Amendement  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie en/of 

afvalwarmte en -koude in hun systemen. 

Dergelijke informatie voldoet aan de in het 

kader van Richtlijn 2010/31/EU gebruikte 

normen. 

Or. en 

 

Amendement  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan contractuele partners 

informatie verstrekken over hun 

energieprestaties en het aandeel 

hernieuwbare energie in hun systemen. 

Dergelijke informatie voldoet aan de in het 

kader van Richtlijn 2010/31/EU gebruikte 

normen. 

Or. en 
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Motivering 

Er kan niet worden geëist dat warmteleveranciers informatie verschaffen aan consumenten 

met wie de leveranciers geen contractuele overeenkomst hebben. 

 

Amendement  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan hun eindafnemers informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

Or. en 

 

Amendement  1106 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen evoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan de eindconsument informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

leveranciers van stadsverwarming en -

koeling aan afnemers informatie 

verstrekken over hun energieprestaties en 

het aandeel hernieuwbare energie in hun 

systemen. Dergelijke informatie voldoet 

aan de in het kader van Richtlijn 

2010/31/EU gebruikte normen. 

Or. en 
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Amendement  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. De modernisering 

van niet-efficiënte systemen voor 

stadsverwarming en -koeling, waaronder 

het omschakelen van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling van fossiele 

naar hernieuwbare bronnen of bronnen 

op basis van afval moet verder worden 

bevorderd met gepaste middelen. 

Or. en 

 

Amendement  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 
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hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. Die ontkoppeling 

kan het voorwerp uitmaken van een 

vergoeding om het niet-afgeschreven deel 

van de investeringen voor het aansluiten 

van de genoemde afnemer te dekken, 

evenals de andere niet-afgeschreven 

investeringen of de kosten voor het 

ontkoppelen. 

Or. fr 

Amendement  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken, 

vijf jaar na de inwerkingtreding van de 

Richtlijn, hun overeenkomst met de 

beheerder van de stadsverwarming of -

koeling op te zeggen en van het systeem te 

worden ontkoppeld teneinde zelf 

verwarming of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen te produceren of over te 

stappen op een andere leverancier van 

verwarming of koeling die toegang heeft 

tot het systeem zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

 

Amendement  1110 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

de overeenkomst met de 

stadsverwarmings- of 

stadskoelingsleverancier op te zeggen en 

dan mogelijk van het systeem te worden 

ontkoppeld teneinde zelf verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

 

Amendement  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, of er volgens hun 

investeringsplannen geen zullen worden 

gedurende de volgende vijf jaar, mogelijk 

te maken van het systeem te worden 

ontkoppeld teneinde zelf verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 
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Motivering 

Het is erg belangrijk om de eigenaars van niet-efficiënte systemen voor stadsverwarming en -

koeling die een langetermijninvestering hebben gestart om een efficiënt systeem te realiseren, 

daarvoor een overgangsperiode te geven. Een onafhankelijke autoriteit moet de bevoegdheid 

hebben om te verifiëren of bovenvermelde investeringsplannen het mogelijk maken tot 

efficiënte systemen voor stadsverwarming en -koeling te komen tijdens de volgende jaren. 

 

Amendement  1112 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling 

mogelijk te maken van het systeem te 

worden ontkoppeld teneinde zelf 

verwarming of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen te produceren of over te 

stappen op een andere leverancier van 

verwarming of koeling die toegang heeft 

tot het systeem zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

Motivering 

Gezien het specifieke karakter van de verwarmings- en koelingssector dient technologische 

neutraliteit te worden gewaarborgd. Daarom moeten marktdeelnemers kunnen ontkoppelen 

en omschakelen tussen verschillende technologieën. 

 

Amendement  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling te 

gebruiken die wordt geleverd door 

hernieuwbare of efficiënte verwarmings- 

of koelingstoestellen, of over te stappen op 

een andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

 

Amendement  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 

teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren. 

Or. en 
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Amendement  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 
teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

hun overeenkomst met de beheerder van 

stadsverwarming of koeling op te zeggen 
teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

 

Amendement  1116 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en koeling die geen 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

van het systeem te worden ontkoppeld 
teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 

koeling die toegang heeft tot het systeem 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het afnemers van systemen 

voor stadsverwarming en -koeling die geen 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 

zijn in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU, mogelijk te maken 

hun overeenkomst met de beheerders van 

stadsverwarming en -koeling op te zeggen 
teneinde zelf verwarming of koeling uit 

hernieuwbare energiebronnen te 

produceren of over te stappen op een 

andere leverancier van verwarming of 
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zoals bedoeld in lid 4. koeling die toegang heeft tot het systeem 

zoals bedoeld in lid 4. 

Or. en 

 

Amendement  1117 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen het recht om 

te worden ontkoppeld of van leverancier 

te veranderen beperken tot afnemers die 

kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering 

van verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties. De 

prestatiebeoordeling van de alternatieve 

voorzieningsoplossing kan op het in 

Richtlijn 2010/31/EU gedefinieerde 

energieprestatiecertificaat worden 

gebaseerd. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan het amendement op artikel 24, lid 2. 

 

Amendement  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen het recht om te 

worden ontkoppeld of van leverancier te 

veranderen beperken tot afnemers die 

kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering van 

3. De lidstaten kunnen het recht om te 

worden ontkoppeld of van leverancier te 

veranderen beperken tot afnemers die 

kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering van 
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verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties. De 

prestatiebeoordeling van de alternatieve 

voorzieningsoplossing kan op het in 

Richtlijn 2010/31/EU gedefinieerde 

energieprestatiecertificaat worden 

gebaseerd. 

verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties of een 

groter aandeel van hernieuwbare energie. 

Or. en 

 

Amendement  1119 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen het recht om te 

worden ontkoppeld of van leverancier te 

veranderen beperken tot afnemers die 

kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering van 

verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties. De 

prestatiebeoordeling van de alternatieve 

voorzieningsoplossing kan op het in 

Richtlijn 2010/31/EU gedefinieerde 

energieprestatiecertificaat worden 

gebaseerd. 

3. De lidstaten kunnen het recht om de 

overeenkomst met de leverancier van 

stadsverwarming of -koeling op te zeggen 

en dan te worden ontkoppeld of van 

leverancier te veranderen beperken tot 

afnemers die kunnen bewijzen dat de 

geplande alternatieve oplossing voor de 

levering van verwarming of koeling zal 

leiden tot significant betere 

energieprestaties. De prestatiebeoordeling 

van de alternatieve voorzieningsoplossing 

kan op het in Richtlijn 2010/31/EU 

gedefinieerde energieprestatiecertificaat 

worden gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen het recht om te 3. De lidstaten kunnen het recht om te 
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worden ontkoppeld of van leverancier te 

veranderen beperken tot afnemers die 

kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering van 

verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties. De 

prestatiebeoordeling van de alternatieve 

voorzieningsoplossing kan op het in 

Richtlijn 2010/31/EU gedefinieerde 

energieprestatiecertificaat worden 

gebaseerd. 

worden ontkoppeld beperken tot afnemers 

die kunnen bewijzen dat de geplande 

alternatieve oplossing voor de levering van 

verwarming of koeling zal leiden tot 

significant betere energieprestaties. De 

prestatiebeoordeling van de alternatieve 

voorzieningsoplossing kan op het in 

Richtlijn 2010/31/EU gedefinieerde 

energieprestatiecertificaat worden 

gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  1121 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers 

die gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1122 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers 

die gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling, wanneer dat 

technisch haalbaar en kostenefficiënt is 

zowel voor beheerders als afnemers van 

systemen voor stadsverwarming of -

koeling. 

Or. en 

 

Amendement  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van toegang 

voor uit hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling, op basis van 

niet-discriminerende criteria vastgesteld 

door een bevoegde instantie in de lidstaat. 

Deze toegang op basis van niet-

discriminerende criteria maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling. 
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Or. en 

 

Amendement  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers 

die gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen of warmte-

krachtkoppeling geproduceerde 

verwarming en koeling en afvalwarmte en 

-koude tot systemen voor stadsverwarming 

en -koeling, overeenkomstig de definitie 

van efficiënte stadsverwarming en -

koeling (artikel 2, punt 41, van Richtlijn 

2012/27/EU) [...]. 

Or. en 

 

Amendement  1125 

Eugen Freund 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 
geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

4. De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat er op het gebied van de regelgeving 

geen belemmeringen bestaan voor 

beheerders van stadsverwarming en -

koeling, om verwarming en koeling op 

basis van hernieuwbare bronnen en 

afvalwarmte en -koude van derden af te 

nemen. Dit moet voor de beheerders van 

stadsverwarming en de producenten van 
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beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers 

die gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

verwarming/koeling uit hernieuwbare 

bronnen en afvalwarmte en -koude 

economisch en technisch haalbaar zijn. 

Or. de 

Motivering 

Het stadsverwarmingsnetwerk is een gesloten systeem met een op de behoefte afgestemde 

productie van warmte. De distributie van stadsverwarming van een externe leverancier via 

een reeds bestaand net is vaak om technische en economische redenen niet mogelijk of vormt 

in elk geval in technische en economische zin een enorme uitdaging. Een ontvlechting van de 

stadsverwarmingsnetwerken en de daarmee samenhangende uitgebreide regulering zou tot 

hoge systeemkosten leiden. 

 

Amendement  1126 

Paul Rübig 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat, op basis van 

onderhandelingen, andere leveranciers 

dan de beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen inbrengen in het systeem 

voor stadsverwarming of -koeling, 

wanneer dat technisch en economisch 

haalbaar is. 

Or. en 
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Amendement  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat er 

geen belemmeringen op het gebied van 

regelgeving bestaan voor systemen voor 

stadsverwarming en -koeling om uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude te kopen, wanneer 

dat economisch en technisch haalbaar is 

voor de beheerders van het systeem voor 

stadsverwarming en de afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming. 

Or. en 

 

Amendement  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling, 

afvalwarmte en -koude en hoogrenderende 

warmte-krachtkoppeling tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 
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verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling. 

Or. en 

 

Amendement  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen ter waarborging van niet-

discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan afnemers die 

gekoppeld zijn aan het systeem voor 

stadsverwarming of –koeling. 

4. De lidstaten kunnen de nodige 

maatregelen nemen ter waarborging van 

niet-discriminerende toegang voor uit 

hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerde verwarming en koeling en 

afvalwarmte en -koude tot systemen voor 

stadsverwarming en -koeling. Deze niet-

discriminerende toegang maakt het 

mogelijk dat andere leveranciers dan de 

beheerder van het systeem voor 

stadsverwarming of -koeling rechtstreeks 

verwarming en koeling uit dergelijke 

bronnen kunnen leveren aan het systeem 

voor stadsverwarming of -koeling. 

Or. en 

 

Amendement  1130 

Eugen Freund 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in 

Schrappen 
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het systeem de nodige capaciteit ontbreekt 

ten gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming 

of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen, of van verwarming of 

koeling uit hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval 

van een dergelijke weigering de beheerder 

van een systeem voor stadsverwarming en 

-koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

Or. de 

Motivering 

Het stadsverwarmingsnetwerk is een gesloten systeem met een op de behoefte afgestemde 

productie van warmte. De distributie van stadsverwarming van een externe leverancier via 

een reeds bestaand net is vaak om technische en economische redenen niet mogelijk of vormt 

in elk geval in technische en economische zin een enorme uitdaging. Een ontvlechting van de 

stadsverwarmingsnetwerken en de daarmee samenhangende uitgebreide regulering zou tot 

hoge systeemkosten leiden. 

 

Amendement  1131 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in 

het systeem de nodige capaciteit ontbreekt 

ten gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming 

of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen, of van verwarming of 

koeling uit hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval 

van een dergelijke weigering de beheerder 

van een systeem voor stadsverwarming en 

Schrappen 



 

PE607.899v02-00 146/160 AM\1130434NL.docx 

NL 

-koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

Or. en 

 

Amendement  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in 

het systeem de nodige capaciteit ontbreekt 

ten gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming 

of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen, of van verwarming of 

koeling uit hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval 

van een dergelijke weigering de beheerder 

van een systeem voor stadsverwarming en 

-koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 5. Een beheerder van een systeem 



 

AM\1130434NL.docx 147/160 PE607.899v02-00 

 NL 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval van 

een dergelijke weigering de beheerder van 

een systeem voor stadsverwarming en -

koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien aan 

een of meer van de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

 – in het systeem ontbreekt de nodige 

capaciteit ten gevolge van andere 

leveringen van afvalwarmte of -koude, van 

verwarming of koeling uit hernieuwbare 

energiebronnen, of van verwarming of 

koeling uit hoogrenderende warmte-

krachtkoppelingsinstallaties, of er is geen 

andere technische toegang nodig om de 

veiligheid van het 

stadsverwarmingssysteem te waarborgen; 

 – het systeem is een effectief 

verwarmings- of koelingssysteem in de zin 

van artikel 2, punt 41, van Richtlijn 

2012/27/EU, en het verlenen van toegang 

zou de energie-efficiëntie van het systeem 

doen achteruitgaan; 

 – het verlenen van toegang zou 

leiden tot een buitensporige verhoging 

van de prijs of de tarieven voor de kosten 

van verwarming of koeling geleverd aan 

eindafnemers. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat in het geval 

van een dergelijke weigering de beheerder 

van een systeem voor stadsverwarming en 

-koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

Or. en 
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Motivering 

Lid 5 kan in zijn huidige vorm leiden tot een bedreiging van de zekerheid van de voorziening 

van verwarming of koeling in het verwarmings-/koelingssysteem, een niet-gerechtvaardigde 

stijging van de leveringskosten van verwarming of koeling, en een lagere efficiëntie op 

systeemniveau. 

 

Amendement  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval van 

een dergelijke weigering de beheerder van 

een systeem voor stadsverwarming en -

koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

5. In lidstaten met niet-

discriminerende toegang tot systemen 

voor stadsverwarming of -koeling voor 

andere leveranciers dan de beheerder van 

het systeem, kan de beheerder van een 

systeem voor stadsverwarming of -koeling 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende warmte-

krachtkoppelingsinstallaties. De lidstaten 

zorgen ervoor dat in het geval van een 

dergelijke weigering de beheerder van een 

systeem voor stadsverwarming en -koeling 

aan de bevoegde instantie overeenkomstig 

lid 9 relevante informatie verstrekt over de 

maatregelen die nodig zijn om het systeem 

te versterken. 

Or. en 

 

Amendement  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval 

van een dergelijke weigering de beheerder 

van een systeem voor stadsverwarming en 

-koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

5. Een onafhankelijke instantie 

aangewezen door een lidstaat 

overeenkomstig de bepalingen van lid 9, 
kan leveranciers de toegang weigeren tot 

een bestaand systeem voor 

stadsverwarming- of koeling, indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende warmte-

krachtkoppelingsinstallaties. 

Or. en 

 

Amendement  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De 

lidstaten zorgen ervoor dat in het geval van 

een dergelijke weigering de beheerder van 

een systeem voor stadsverwarming en -

koeling aan de bevoegde instantie 

overeenkomstig lid 9 relevante informatie 

5. Een beheerder van een systeem 

voor stadsverwarming of -koeling kan 

leveranciers toegang weigeren indien in het 

systeem de nodige capaciteit ontbreekt ten 

gevolge van andere leveringen van 

afvalwarmte of -koude, van verwarming of 

koeling uit hernieuwbare energiebronnen, 

of van verwarming of koeling uit 

hoogrenderende warmte-

krachtkoppelingsinstallaties. De lidstaten 

zorgen ervoor dat in het geval van een 

dergelijke weigering de beheerder van een 

systeem voor stadsverwarming en -koeling 

aan de bevoegde instantie overeenkomstig 

lid 9 relevante informatie verstrekt over de 
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verstrekt over de maatregelen die nodig 

zijn om het systeem te versterken. 

maatregelen die nodig zijn om het systeem 

te versterken, met inbegrip van de 

economische gevolgen van de 

maatregelen. 

Or. en 

 

Amendement  1137 

Eugen Freund 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Het stadsverwarmingsnetwerk is een gesloten systeem met een op de behoefte afgestemde 

productie van warmte. De distributie van stadsverwaming van een externe leverancier via een 

reeds bestaand net is vaak om technische en economische redenen niet mogelijk of vormt in 

elk geval in technische en economische zin een enorme uitdaging. Een ontvlechting van de 

stadsverwarmingsnetwerken en de daarmee samenhangende uitgebreide regulering zou tot 

hoge systeemkosten leiden. 

Amendement  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

Schrappen 
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systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

Or. en 

Motivering 

Gezien het voorgestelde amendement nr. 10 op lid 5, dat de huidige bepalingen van lid 6 

bestrijkt, hoeft lid 6 niet meer te worden gehandhaafd. 

 

Amendement  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  1141 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

“efficiënte stadsverwarming en -koeling” 

6. Nieuwe systemen voor 

stadsverwarming en -koeling kunnen op 

verzoek voor een bepaalde periode worden 

vrijgesteld van de toepassing van lid 4. De 

bevoegde autoriteit beslist geval per geval 

over dergelijke vrijstellingsverzoeken. Een 

vrijstelling wordt uitsluitend toegekend 

indien het nieuwe systeem voor 

stadsverwarming of -koeling een 

″efficiënte stadsverwarming en -koeling″ 
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is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en afvalwarmte of -koude 

zoals vastgesteld in de overeenkomstig 

artikel 14 van Richtlijn 2012/27/EU 

uitgevoerde uitgebreide beoordeling. 

is in de zin van artikel 2, punt 41, van 

Richtlijn 2012/27/EU en indien het 

systeem gebruikmaakt van het potentieel 

voor het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen, warmte-krachtkoppeling 

of afvalwarmte of -koude zoals vastgesteld 

in de overeenkomstig artikel 14 van 

Richtlijn 2012/27/EU uitgevoerde 

uitgebreide beoordeling. 

Or. en 

 

Amendement  1143 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

of van leverancier te veranderen kan 

worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een 

dergelijke ontkoppeling uitsluitend 

worden uitgevoerd op het niveau van het 

volledige gebouw. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan het amendement op artikel 24, lid 2. 

 

Amendement  1144 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

of van leverancier te veranderen kan 

worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

7. Het recht om het contract op te 

zeggen en mogelijk te worden ontkoppeld 

of van leverancier te veranderen kan 

worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

Or. en 

 

Amendement  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

of van leverancier te veranderen kan 

worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

kan worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

Or. en 

 

Amendement  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

of van leverancier te veranderen kan 

worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

7. Het recht om te worden ontkoppeld 

kan worden uitgeoefend door individuele 

afnemers, gemeenschappelijke 

ondernemingen die zijn opgericht door 

afnemers of door partijen die namens 

afnemers optreden. In het geval van 

appartementsgebouwen kan een dergelijke 

ontkoppeling uitsluitend worden 

uitgevoerd op het niveau van het volledige 

gebouw. 

Or. en 

 

Amendement  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De lidstaten vereisen dat beheerders 

van elektriciteitsdistributiesystemen ten 

minste tweejaarlijks, in samenwerking met 

de beheerders van systemen voor 

stadsverwarming of -koeling in hun 

respectieve gebieden, beoordelen wat het 

potentieel is van systemen voor 

stadsverwarming of -koeling om 

balanceringsdiensten en andere 

systeemgerelateerde diensten te 

verstrekken, met inbegrip van vraagrespons 

en opslag van overtollige, uit hernieuwbare 

bronnen opgewekte elektriciteit, en of het 

gebruik van het vastgestelde potentieel 

meer hulpbronnen- en kostenefficiënt zou 

zijn dan andere mogelijke oplossingen. 

8. De lidstaten kunnen vereisen dat 

beheerders van 

elektriciteitsdistributiesystemen, in 

samenwerking met de beheerders van 

systemen voor stadsverwarming of -

koeling in hun respectieve gebieden, 

beoordelen wat het potentieel is van 

systemen voor stadsverwarming of -

koeling om balanceringsdiensten en andere 

systeemgerelateerde diensten te 

verstrekken, met inbegrip van vraagrespons 

en opslag van overtollige, uit hernieuwbare 

bronnen opgewekte elektriciteit, en of het 

gebruik van het vastgestelde potentieel 

meer hulpbronnen- en kostenefficiënt zou 

zijn dan andere mogelijke oplossingen. 

Or. en 
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Amendement  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De lidstaten vereisen dat beheerders 

van elektriciteitsdistributiesystemen ten 

minste tweejaarlijks, in samenwerking met 

de beheerders van systemen voor 

stadsverwarming of -koeling in hun 

respectieve gebieden, beoordelen wat het 

potentieel is van systemen voor 

stadsverwarming of -koeling om 

balanceringsdiensten en andere 

systeemgerelateerde diensten te 

verstrekken, met inbegrip van vraagrespons 

en opslag van overtollige, uit hernieuwbare 

bronnen opgewekte elektriciteit, en of het 

gebruik van het vastgestelde potentieel 

meer hulpbronnen- en kostenefficiënt zou 

zijn dan andere mogelijke oplossingen. 

8. De lidstaten vereisen dat beheerders 

van elektriciteitsdistributiesystemen, in 

samenwerking met de beheerders van 

systemen voor stadsverwarming of -

koeling in hun respectieve gebieden, 

beoordelen wat het potentieel is van 

systemen voor stadsverwarming of -

koeling om balanceringsdiensten en andere 

systeemgerelateerde diensten te 

verstrekken, met inbegrip van vraagrespons 

en opslag van overtollige, uit hernieuwbare 

bronnen opgewekte elektriciteit, en of het 

gebruik van het vastgestelde potentieel 

meer hulpbronnen- en kostenefficiënt zou 

zijn dan andere mogelijke oplossingen. 

Or. en 

 

Amendement  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

onafhankelijke instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

onafhankelijke instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

Op basis van het werk van de aangewezen 

instanties stelt de Commissie om de vier 
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jaar een verslag op dat de uitvoering van 

de bepaling in dit artikel samenvat, en met 

name het vaststellen van niet-

discriminerende criteria. 

Or. en 

 

Amendement  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

onafhankelijke instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

bevoegde instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

Or. en 

 

Amendement  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

onafhankelijke instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

9. De lidstaten kunnen een of 

meerdere bevoegde instanties aanwijzen 

om ervoor te zorgen dat de rechten van de 

consument en regels voor het beheer van 

systemen voor stadsverwarming en -

koeling in overeenstemming met dit artikel 

duidelijk zijn gedefinieerd en worden 

afgedwongen. 

Or. en 



 

AM\1130434NL.docx 159/160 PE607.899v02-00 

 NL 

 

Amendement  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De lidstaten wijzen een of meerdere 

onafhankelijke instanties aan om ervoor te 

zorgen dat de rechten van de consument en 

regels voor het beheer van systemen voor 

stadsverwarming en -koeling in 

overeenstemming met dit artikel duidelijk 

zijn gedefinieerd en worden afgedwongen. 

9. De lidstaten kunnen een of 

meerdere bevoegde instanties aanwijzen 

om ervoor te zorgen dat de rechten van de 

consument en regels voor het beheer van 

systemen voor stadsverwarming en -

koeling in overeenstemming met dit artikel 

duidelijk zijn gedefinieerd en worden 

afgedwongen. 

Or. en 

 

Amendement  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. De lidstaten integreren 

stadsverwarming en -koeling in openbare 

gebouwen, waarbij ze de ontwikkeling van 

toereikende investeringen om dat mogelijk 

te maken, financieel ondersteunen, en de 

bijdrage van openbare systemen aan 

stadsverwarming en -koeling 

maximaliseren. De lidstaten ontwikkelen, 

in volledige samenwerking met de 

betrokken belanghebbenden, een strategie 

voor het vaststellen van de behoeften en 

prioriteiten op dit gebied. 

Or. en 
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Amendement  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 ter. De lidstaten zien erop toe dat 

regionale en lokale overheden bij de 

ontwikkeling van strategieën en plannen 

inzake stadsplanning, duurzame 

verwarmings- en koelingsoplossingen 

opnemen in hun aanpak. Bij maatregelen 

met betrekking tot onder meer stedelijke 

bomenplannen of stedelijk afvalbeheer 

moet rekening worden gehouden met de 

mogelijkheden van duurzame 

stadsverwarming en -koeling. Deze 

plannen en strategieën worden ontwikkeld 

in volledige samenwerking met de 

betrokken belanghebbenden. 

Or. en 

 


