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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen vormt een belangrijk legislatief voorstel. 

De richtlijn moet zorg dragen voor een maximaal gebruik van op marktgeoriënteerde  
mechanismen bij het halen van de ambitieuze streefcijfers voor het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen (RES) in het totale energiegebruik.

De factoren die van invloed zijn op de energiesector - vraag, aanbod, schaarste van de 
hulpbronnen en het rationele en efficiënte gebruik ervan, efficiënt beheer, de effecten op het 
milieu en de klimaatverandering, om maar enkele van deze factoren te noemen - verhogen de 
noodzaak om alternatieve wijzen voor de opwekking van energie te ontwikkelen en deze te 
integreren in de systemen voor de levering van elektrische energie.  Hernieuwbare 
technologieën hebben als voordeel dat zij de problemen van ontoereikende voorraden aan 
fossiele brandstoffen helpen verminderen en op de lange termijn een bijdrage leveren aan een 
duurzame economische ontwikkeling. De inspanningen om het energiebeleid op EU-vlak te 
harmoniseren en op één lijn te brengen blijken gecompliceerd te zijn en vereisen een kritische 
massa aan steun en investeringen. De belanghebbenden pleiten voor duidelijke, 
samenhangende en geharmoniseerde beleidsmaatregelen, die gericht zijn op het verhelpen van 
inefficiënte praktijken welke voortvloeien uit bepaalde nationale normen, voorschriften en 
praktijken.

Een drijvende kracht bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie is de oprichting van 
specifieke instrumenten voor financiële steun. Het idee van een Europese markt voor 
Garanties van Oorsprong (GO) vormt een steunmechanisme in aanvulling op nationale 
steunregelingen, dat tegelijk zorg draagt voor de nakoming van toezeggingen die in nationaal 
verband zijn gedaan, waarbij de inspanningen van de nationale overheden op specifieke lokale 
RES-toepassingen geconcentreerd worden en de ontwikkeling van de RES geschiedt met een 
minimaal effect op hun nationale begrotingen en waarbij op Europees vlak de ontwikkeling 
van de RES tegen de laagst mogelijke kosten geschikt, dankzij de marktwerking. 

De voorgestelde richtlijn moet zorg dragen voor een juiste werking van dit steunmechanisme.

Het voorstel wordt daarom geamendeerd om enkele noodzakelijke voorwaarden te creëren 
voor de opkomst van een goed functionerende GO-markt en met het oog op een toekomstige 
herziening daarvan, die te rechter tijd dient te worden ondernomen.  
Het GO-systeem zou alle hernieuwbare energiebronnen kunnen omvatten. Verschillende 
typen GO (elektriciteit uit hernieuwbare energie (RES-E), verwarming en koeling met 
hernieuwbare energie (RES-H)) en hernieuwbare energie voor vervoer (RES-T)) zouden 
onderling inwisselbaar   moeten zijn en op de markt kunnen worden verhandeld. Voor zover 
dat mogelijk is, moeten GO's het instrument vormen voor het meten van het aandeel van RES 
in de verschillende lidstaten, het algemene streefcijfer van een lidstaat voor de verschillende 
sectoren (elektriciteit, verwarming en koeling en vervoer)  en de mogelijke verdeling van 
verplichtingen tussen dezelfde sectoren - zo zou bij voorbeeld de vervoersector de 
ontwikkeling van RES-E kunnen helpen financieren vis de aankoop van GO's van de 
elektriciteitssector om zijn verplichtingen na te komen.
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Het ambitieuze streefcijfer van de EU voor RES kan ook worden gerealiseerd indien de 
richtlijn op de juiste wijze de voornaamste hindernissen aanpakt die de ontwikkeling van 
vormen van hernieuwbare energie en hun integratie in systemen voor stroomopwekking in de 
weg staan, waarbij rekening moet worden gehouden met de fysieke capaciteiten van de 
stroomnetten. Veiligheid van energievoorziening is een belangrijke factor in de gehele 
energieketen, en vanwege de gecompliceerde  interacties binnen de grenzen van het 
transmissiesysteem moeten de inspanningen gericht worden op het handhaven van de toevoer 
van hernieuwbare energie door geraffineerde mechanismen voor de allocatie van energie die 
uit conventionele bronnen wordt gewonnen. 

Ook moet rekening worden gehouden met de veronderstelling dat de opwekking van RES-E 
stroom kostbaarder zou zijn dan die van niet-RES-E stroom, zodat de rechtstreekse kosten 
voor de opwekking van elektrische stroom worden onderscheiden van de indirecte kosten die 
voortvloeien uit de noodzaak van de aanleg van de vereiste transmissie- en  distributie-
infrastructuur van het net.

Op nationaal vlak vereist de ontwikkeling van RES-E extra investeringen op lokaal niveau 
voor aansluitingen, uitbreidingen en versterkingen van het elektriciteitsnetwerk. 

Er moet een oplossing worden gevonden voor de lange termijnen die benodigd zijn voor 
planning, verstrekking van vergunningen en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur, waarbij 
gelet moet worden op vereenvoudiging en een maximale verkorting van de termijnen. Op 
Europees vlak moeten investeringen in de noodzakelijke infrastructuur voor het 
grensoverschrijdend vervoer van energie worden bevorderd. 

Opdat het RES-E potentiaal beschikbaar is op andere plaatsen dan die waar de 
energieconsumptie plaats vindt, is er een nieuwe netwerkinfrastructuur noodzakelijk om grote 
energiestromen van de productielocaties van RES-E te  kunnen transporteren naar de locaties 
waar de energie verbruikt wordt.

Zoals hierboven al werd opgemerkt, brengt de ontwikkeling van RES-E ook rechtstreekse en 
indirecte kosten (zoals versterking van de capaciteit van de stroomnetwerken) met zich mee.  
Een goed functionerende Europese markt voor GO's zal in belangrijke mate bijdragen tot de 
minimalisering van de bijkomstige rechtstreekse kosten. Aan de andere kant vereisen de 
bijkomstige indirecte kosten stimuleringsmaatregelen, die moeilijk gerealiseerd kunnen 
worden in het kader van een GO-markt. 
Overeenkomstig het solidariteitsbeginsel moet hierbij in grotere mate een beroep worden 
gedaan op het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, of dient de 
oprichting van een Europees Fonds voor Hernieuwbare Energieën te worden overwogen. 

Alternatieve energiebronnen zijn geen panacee  en zijn op zich zelf niet genoeg om in de 
gehele vraag naar energie te voldoen. De ontwikkeling ervan  zal echter bijdragen tot een 
duurzame economie en een verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Een coherent 
energiebeleid zal op de wat langere termijn veel voordelen bieden en de synergie-effecten  
van  het beleid zijn van fundamenteel belang. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Vooral een groter gebruik van 
biobrandstoffen voor vervoer is een van de 
meest efficiënte middelen waarover de 
Gemeenschap beschikt om haar 
afhankelijkheid van ingevoerde olie te 
beperken (vooral op dit gebied is het 
probleem van de voorzieningszekerheid 
acuut) en om de markt voor 
vervoersbrandstoffen te beïnvloeden.

(2) Vooral een groter gebruik van 
duurzame biobrandstoffen van de tweede 
generatie voor vervoer is een van de 
middelen waarover de Gemeenschap 
beschikt om haar afhankelijkheid van 
ingevoerde olie te beperken (vooral op dit 
gebied is het probleem van de 
voorzieningszekerheid acuut) en om de 
markt voor vervoersbrandstoffen te 
beïnvloeden.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De uitgangspunten, de mogelijkheden 
op het vlak van hernieuwbare energie en de 
energiemix variëren van de ene lidstaat tot 
de andere. Het streefcijfer van 20% moet 
dan ook worden omgezet in individuele 
doelstellingen voor elke lidstaat, waarbij de 
nodige aandacht moet worden besteed aan 
een billijke en adequate toewijzing, 
rekening houdende met de uiteenlopende 
nationale uitgangspunten en 
mogelijkheden, inclusief de mate waarin 
hernieuwbare energie nu reeds wordt 
gebruikt en de actuele energiemix. Dit 
dient te gebeuren door de vereiste totale 
toename van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen gelijk te verdelen 
tussen de lidstaten, gewogen volgens hun 

(9) De uitgangspunten, de mogelijkheden 
op het vlak van hernieuwbare energie en de 
energiemix variëren van de ene lidstaat tot 
de andere. Het streefcijfer van 20% moet 
dan ook worden omgezet in individuele 
doelstellingen voor elke lidstaat, waarbij de 
nodige aandacht moet worden besteed aan 
een billijke en adequate toewijzing, 
rekening houdende met de uiteenlopende 
nationale uitgangspunten en 
mogelijkheden, inclusief de mate waarin 
hernieuwbare energie nu reeds wordt 
gebruikt en de actuele energiemix. Dit 
dient te gebeuren door de vereiste totale 
toename van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen gelijk te verdelen 
tussen de lidstaten, gewogen volgens hun 
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bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie.

bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie. Daarbij moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de in het verleden door de lidstaten 
verrichte inspanningen met betrekking tot 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen.

Motivering

Gegarandeerd moet worden dat rekening wordt gehouden met de inspanningen die de 
lidstaten tot dusver hebben verricht.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De kosten voor het aansluiten van 
nieuwe producenten van elektriciteit op 
basis van hernieuwbare energiebronnen op 
het elektriciteitsnet moeten objectief, 
transparant en niet-discriminerend zijn; 
bovendien moet rekening worden 
gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net.

(30) De kosten voor het aansluiten van 
nieuwe producenten van elektriciteit op 
basis van hernieuwbare energiebronnen op 
het elektriciteitsnet moeten objectief, 
transparant en niet-discriminerend zijn; 
bovendien moet rekening worden 
gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net. De 
kosten moeten worden gedragen door de 
producenten die een verzoek indienen om 
op het net te worden aangesloten.

Motivering

De beginselen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie zijn, even goed als de 
economische logica, van essentieel belang voor een doelmatige werking van de Europese 
markt voor elektriciteit. Van aansluitingen op het net ("de laatste kilometer") profiteren 
alleen de opwekkers van energie die niet geconfronteerd worden met andere klanten van het 
net. Bovendien hangen de kosten van de  aansluiting van nieuwe producenten  hoofdzakelijk 
af van de ligging van de opwekkingseenheden, welke bepaald wordt door de opwekkers. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In bepaalde omstandigheden is het 
niet mogelijk om de transmissie en 
distributie van elektriciteit op basis van 
hernieuwbare energiebronnen volledig te 
garanderen zonder de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net in gevaar te brengen. 
In dergelijke omstandigheden kunnen 
financiële compensaties worden gegeven 
aan de betrokken producenten.

(31) In bepaalde omstandigheden is het 
niet mogelijk om de transmissie en 
distributie van elektriciteit op basis van 
hernieuwbare energiebronnen volledig te 
garanderen zonder de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net in gevaar te brengen. 
In dergelijke omstandigheden kan het 
wenselijk zijn de toevoer  van stroom te 
beperken zonder dat daarvoor enige
financiële compensatie wordt verstrekt.

Motivering

De transmissie en distributie van hernieuwbare energie wordt beperkt door de fysieke 
capaciteiten van de netwerken. Daarom moet de opwekking daarvan onder bepaalde 
omstandigheden worden beperkt om rekening te houden met de fysieke beperkingen van het 
netwerk. De beperking is een gevolg van de wet van Kirchhoff. Verminderingen van de 
opwekking van hernieuwbare energie moeten voor rekening van de energieproducenten 
komen.  Hetzelfde geldt voor de conventionele centrales. Compensatiebetalingen zijn hier niet 
op zijn plaats.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Interconnecties tussen landen 
vergemakkelijken de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. Het vlakt niet alleen de 
variabiliteit uit, maar kan ook de 
balanceringskosten doen dalen en zal 
bevorderlijk zijn voor echte concurrentie 
en dus lagere prijzen en zal dus de 
ontwikkeling van netwerken 
ondersteunen. Het delen en optimaal 
benutten van transmissiecapaciteit kan 
ook helpen voorkomen dat te veel nieuwe 

Schrappen
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capaciteit wordt gebouwd.

Motivering

Men gaat hier uit van een verkeerd concept. Variabiliteit moet worden opgevangen binnen 
een controleblok, waarbij de structuur van de blokken een onderdeel is van het 
geïnterconnecteerde stroomopwekkingssysteem. Balanceringsstroom moet hoofdzakelijk op 
plaatselijke basis worden verstrekt. Indien de stroom over grote afstand moet worden 
getransporteerd, moet er vrije capaciteit worden gereserveerd, want het is niet mogelijk te 
voorspellen wanneer balancering nodig zal zijn. Ontwikkeling van een stroomnet is 
ondermeer gebaseerd op investeringsprikkels. Een verplichting voor exploitanten om 
hernieuwbare energie te transporteren, noopt ze tot versterking van de capaciteit van het net 
met het oog op de topbelasting van deze stroomtoevoeging. Deze ontwikkeling moet 
nauwkeurig worden geraamd. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die uit derde landen 
zijn ingevoerd.

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten en mogen de 
voedselproductie niet in gevaar brengen.. 
Het is administratief en technisch niet 
haalbaar om dergelijke criteria toe te 
passen op biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die uit derde landen zijn 
ingevoerd.

Motivering

De productie van vaste en vloeibare biobrandstoffen moet zorgvuldig worden benaderd tegen 
de achtergrond van de stijging van de voedselprijzen en wereldwijde uitdagingen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De milieuduurzaamheidscriteria 
zullen alleen effect hebben als ze een 

Schrappen
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wijziging van het gedrag van de 
marktdeelnemers tot gevolg hebben. 
Marktdeelnemers zullen hun gedrag pas 
wijzigen als biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die aan de criteria 
beantwoorden aan een hogere prijs 
kunnen worden verkocht dan die welke 
niet aan de criteria voldoen. Volgens de 
massabalansmethode voor het verifiëren 
van de naleving bestaat er een fysiek 
verband tussen de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de criteria beantwoorden en het 
verbruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen in de Gemeenschap, 
waardoor een correct evenwicht ontstaat 
tussen vraag en aanbod en het 
prijsvoordeel groter is dan in systemen 
zonder dit verband. Om te garanderen dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de milieuduurzaamheidscriteria 
voldoen tegen een hogere prijs kunnen 
worden verkocht, waarbij de integriteit 
van het systeem behouden blijft en 
onredelijke lasten voor het bedrijfsleven 
worden vermeden, moet de naleving 
worden gecontroleerd op basis van het 
massabalanssysteem. Andere 
controlesystemen moeten echter worden 
herzien.

Motivering

Biobrandstoffen moeten voldoen aan de criteria van natuurvriendelijkheid en duurzaamheid.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Regelmatige rapportering is nodig om 
te garanderen dat de aandacht voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie op 
nationaal en communautair niveau niet 
verslapt.

(50) Een plicht tot regelmatige en 
onbureaucratische rapportering is nodig 
om te garanderen dat de aandacht voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie op 
nationaal en communautair niveau niet 
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verslapt.

Motivering

De rapportering moet een niet-bureaucratisch karakter hebben.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, lucht-, water-
en bodemenergie, geothermische warmte, 
golfslag, getij, waterkracht, biomassa, 
stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties 
en biogassen;

Motivering

Lucht, water en bodem zijn hernieuwbare energiebronnen die op ruime schaal gebruikt 
worden in warmtepompen en werden als zodanig erkend in de EU-criteria die werden 
vastgesteld voor de ecologische etikettering van warmtepompen. De technische kenmerken 
van warmtepompen maken het mogelijk om uit deze bronnen op doelmatige wijze energie te 
putten voor verwarming, en de verruiming van de definitie met deze energiebronnen zal 
duidelijk maken dat hier een potentieel beschikbaar is, dat geëxploiteerd kan worden. 
Bovendien maakt de specifieke technologie die door warmtepompen gebruikt wordt het 
mogelijk  om energie te putten uit lucht, water en bodem door de positieve of negatieve 
temperatuur daarvan te gebruiken voor verwarming of koeling. Bij het streven om tegen 2020 
een aandeel van 20% voor hernieuwbare energieën te bereiken, zou de Commissie in haar 
voorstel gebruik moeten maken van een vollediger lijst van hernieuwbare energiebronnen. 
Vanuit dit perspectief moeten lucht, water en boden  in de tekst van de Commissie worden 
opgenomen.   

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Garanties van oorsprong voor elektriciteit, 
verwarming en koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen

Garanties van oorsprong voor elektriciteit, 
verwarming en koeling en vervoer op basis 
van hernieuwbare energiebronnen
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Motivering

Het GO-systeem zou alle hernieuwbare energiebronnen moeten omvatten.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Atikel 6 – lid 2 – letter (b) – sub (i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) elektriciteit; of (i) elektriciteit; 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Atikel 6 – lid 2 – letter (b) – sub (ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) verwarming en/of koeling; (ii) verwarming en/of koeling; of

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Atikel 6 – lid 2 – letter (b) – sub (ii bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) vervoer.

Motivering

Het GO-systeem zou alle hernieuwbare energiebronnen moeten omvatten.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten waarvan het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen tijdens de 
onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk was aan of groter was dan 
het in het indicatief traject vastgestelde 

Lidstaten waarvan het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen overeenkomstig 
hun nationale actieplan gelijk was aan of 
groter was dan het in het indicatief traject 
vastgestelde aandeel, zoals vermeld in 
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aandeel, zoals vermeld in bijlage I, deel B, 
mogen de overeenkomstig artikel 7 
aangestelde bevoegde organen verzoeken 
de overeenkomstig artikel 8, lid 1, ter 
schrapping ingediende garanties van 
oorsprong over te dragen naar een andere 
lidstaat. Dergelijke garanties van oorsprong 
worden onmiddellijk geschrapt door het 
bevoegde orgaan in de ontvangende 
lidstaat.

bijlage I, deel B, mogen de overeenkomstig 
artikel 7 aangestelde bevoegde organen 
verzoeken de overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, ter schrapping ingediende garanties 
van oorsprong over te dragen naar een 
andere lidstaat. Dergelijke garanties van 
oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.

Motivering

Het zijn de nationale actieplannen die voor de lidstaten van doorslaggevende betekenis 
moeten zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar of van personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zonder een dergelijk 
systeem de veilige en evenwichtige 
energielevering niet kan worden 
gegarandeerd of wanneer de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen, in het gedrang 
komt. 

Schrappen

Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject.
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Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.

Motivering

Een dergelijke handel door particuliere personen zou met de nationale 
stimuleringsstrategieën in botsing komen en de prijzen voor het gebruik van hernieuwbare 
energieën opdrijven. Dit zou leiden tot een aanmerkelijke stijging van de energieprijzen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

Motivering
Een dergelijke handel door particuliere personen zou met de nationale 
stimuleringsstrategieën in botsing komen en de prijzen voor het gebruik van hernieuwbare 
energieën opdrijven. Dit zou leiden tot een aanmerkelijke stijging van de energieprijzen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten en verstrekken 
stimulansen om zulks te doen.

Motivering

Het is de plicht en de taak van stroomnetexploitanten om zich te bekommeren over de meest
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efficiënte topologie van het stroomnet teneinde de nationale stroomvoorziening veilig te 
stellen. Op basis van de efficiëntie, zoals beoordeeld door de nationale regulator, genieten zij 
voordelen. Extra interconnectoren zijn bevorderlijk voor de handel. De regulator moet zich 
echter rekenschap geven van het daarin geïnvesteerde kapitaal.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt. 

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, mits de veiligheid van de 
energievoorziening gegarandeerd wordt,
voorrang krijgt wat de toegang tot het net 
betreft. De exploitanten van 
transmissiesystemen geven bij transmissie 
van elektriciteit voorrang aan installaties 
die gebruik maken van hernieuwbare
energiebronnen, voor zover de veiligheid 
van het nationale elektriciteitssysteem niet 
in gevaar komt. 

Motivering

De veiligheid van de energievoorziening mag niet in gevaar worden gebracht.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
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van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten.

van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten. De 
kosten van de aansluiting op het net ("de 
laatste kilometer") moeten door de 
stroomproducent worden gedragen.

Motivering

De netexploitanten moeten op grond van technische doelstellingen aangeven wat het meest 
geschikte punt voor aansluiting is. De "laatste kilometer" dient uitsluitend de 
stroomopwekker. De regels die voor opwekkers van conventionele stroom gelden, gelden dus 
ook voor de opwekkers van stroom uit hernieuwbare energie en voor CHP. Indien een 
stroomopwekker om wat voor reden dan ook zijn productie stopzet, wordt "de laatste 
kilometer" een waardeloos investeringsgoed. Deze moet daarom deel uitmaken van het 
ondernemingsplan van de stroomopwekker en niet ten laste komen van enige andere partij.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien nodig mogen lidstaten 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen verplichten om de in 
lid 3 vermelde kosten volledig of 
gedeeltelijk te dragen. De lidstaten zullen 
uiterlijk op 30 juni 2011 en daarna om de 
twee jaar de nodige maatregelen nemen om 
het kader en de regels voor het delen van 
de in lid 3 vermelde kosten te herzien en te 
verbeteren, teneinde de integratie van 
nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 
lid, te garanderen.

4. Indien nodig mogen lidstaten 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen verplichten om de in 
lid 3 vermelde kosten voor de 
noodzakelijke versterking van het net 
volledig of gedeeltelijk te dragen. Deze 
kosten mogen worden doorberekend in de 
door de netexploitanten verlangde 
tarieven en kunnen geen onderdeel 
vormen van een stimuleringsregeling. De 
lidstaten zullen uiterlijk op 30 juni 2011 en 
daarna om de twee jaar de nodige 
maatregelen nemen om het kader en de 
regels voor het delen van de in lid 3 
vermelde kosten te herzien en te 
verbeteren, teneinde de integratie van 
nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 
lid, te garanderen.
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Motivering

Indien de politieke wil om bepaalde energiebronnen te subsidiëren tot gevolg heeft dat de 
stroomnetexploitant extra investeringen moet doen, moeten deze kosten worden erkend als 
zijnde verleend ongeacht welke stimuleringsregeling wordt gehanteerd. Aangezien een 
efficiënt uitvoeringsplan van de stroomnetexploitant vereist is, is het wenselijk dat de 
regulator een voorafgaande controle uitvoert. 

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. 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 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen. 

6. De in lid 3 en lid 4 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 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen, en met de bijdrage die 
de nieuwe installaties leveren aan de 
doelstellingen van de Europese Unie op 
het gebied van de bestrijding van de 
klimaatsverandering.. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 5:

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden  1 bis 
tot en met 5:

Motivering

Deze verandering is noodzakelijk omdat een nieuw criterium wordt gedefinieerd.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het gebruik van landbouwgrond 
voor de winning van biobrandstoffen en 
vloeibare biobrandstoffen mag niet in 
concurrentie komen met het gebruik van 
landbouwgrond voor de productie van 
voedingsmiddelen.

Motivering

Er moet in sterkere mate op worden gelet dat het gebruik van biobrandstoffen niet leidt tot 
een verslechtering van de voedingsmiddelensituatie.
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