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Amendement 114
Werner Langen

Ontwerpwetgevingsresolutie
Eerste visum van de rechtsgrondslag

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1, en artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95 en artikel 175, lid 1,

Or. de

Motivering

Meer gewicht moet worden verleend aan artikel 95 als rechtsgrondslag dan aan artikel 175, 
lid 1, en dit artikel moet daarom het eerst worden genoemd. Tegelijkertijd moet echter 
worden benadrukt dat een dubbele rechtsgrondslag passend is voor deze richtlijn.

Amendement 115
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een stijging van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen is een 
belangrijk onderdeel van het pakket 
maatregelen dat nodig is om de 
broeikasgasemissies te doen dalen en om te 
voldoen aan het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en aan de 
strengere Europese en internationale eisen 
inzake de beperking van 
broeikasgasemissies na 2012. Het speelt 
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 

(1) Een stijging van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen is, naast 
energiebesparing, een belangrijk 
onderdeel van het pakket maatregelen dat 
nodig is om de broeikasgasemissies te doen 
dalen en om te voldoen aan het Protocol 
van Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en aan de strengere 
Europese en internationale eisen inzake de 
beperking van broeikasgasemissies na 
2012. Het speelt ook een belangrijke rol bij 
het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
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plattelandsgebieden. ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

Or. it

Amendement 116
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een stijging van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen is een 
belangrijk onderdeel van het pakket 
maatregelen dat nodig is om de 
broeikasgasemissies te doen dalen en om te 
voldoen aan het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en aan de 
strengere Europese en internationale eisen 
inzake de beperking van 
broeikasgasemissies na 2012. Het speelt 
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

(1) Een stijging van het duurzaam gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen is 
een belangrijk onderdeel van het pakket 
maatregelen dat nodig is om de 
broeikasgasemissies te doen dalen en om te 
voldoen aan het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en aan de 
strengere Europese en internationale eisen 
inzake de beperking van 
broeikasgasemissies na 2012. Het speelt 
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

Energie uit hernieuwbare bronnen is niet per definitie duurzaam.

Adlib Express Watermark



AM\728452NL.doc 5/113 PE407.890v01-00

NL

Amendement 117
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een stijging van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen is een 
belangrijk onderdeel van het pakket 
maatregelen dat nodig is om de 
broeikasgasemissies te doen dalen en om te 
voldoen aan het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en aan de 
strengere Europese en internationale eisen 
inzake de beperking van 
broeikasgasemissies na 2012. Het speelt 
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

(1) Een stijging van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen is een 
belangrijk onderdeel van het pakket 
maatregelen dat nodig is om de 
broeikasgasemissies te doen dalen en om te 
voldoen aan het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en aan de 
strengere Europese en internationale eisen 
inzake de beperking van 
broeikasgasemissies na 2012. Het speelt 
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkeling en innovatie en het scheppen 
van werkgelegenheid en kansen voor 
regionale ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden en geïsoleerde 
gebieden.

Or. en

Motivering

Wij moeten ook rekening houden met het potentieel dat bestaat in geïsoleerde gebieden 
(berggebieden, eilanden).

Amendement 118
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Zoals wordt opgemerkt in het 
werkdocument van de Commissie 
(SEC(2008)0027), moeten 
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steunregelingen beschikbaar worden 
gesteld als onderdeel van de inspanningen 
van de lidstaten op het gebied van 
milieubescherming. Omdat energie- en 
klimaatkwesties nauw met elkaar 
samenhangen, moeten de lidstaten 
stimulansen krijgen om de productie te 
bevorderen van milieuvriendelijke 
energie, die niet bijdraagt tot de emissie 
van broeikasgassen.  Als onderdeel van 
deze inspanning en om de realisering van 
de overkoepelende doelstellingen van de 
lidstaten te verzekeren, moeten de 
lidstaten proberen ervoor te zorgen dat 
energiebronnen die niet bijdragen aan 
een verhoging van de CO2-emissies in 
fiscaal opzicht niet minder gunstig 
worden behandeld.

Or. sv

Motivering

Economische stimulansen zijn een belangrijk instrument om een oplossing van de 
klimaatsproblematiek naderbij te brengen. De lidstaten moeten worden aangemoedigd steun 
te verlenen aan energieproductie die niet tot een verhoging van de emissie van breikasgassen 
leidt. Vanuit klimaatoogpunt zou het zeer ongunstig zijn wanneer bij steunregelingen van 
staatswege energiebronnen die niet aan de emissie van broeikasgassen bijdragen in fiscaal 
opzicht minder gunstig zouden worden behandeld. Staatssteun die tot distortie aanleiding 
geeft, kan de ontwikkeling  van een toekomstig duurzaam systeem belemmeren, wanneer deze 
discrimineert tegen oplossingen die zeer grote voordelen bieden in termen van een 
vermindering van de CO2-uitstoot.

Amendement 119
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In het licht van de resolutie van het 
Europees Parlement van 24 oktober 2007 
inzake conventionele energiebronnen en 
energietechnologie, moeten besluiten op 
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korte en middellange termijn over het 
gebruik van kernenergie ook een 
rechtstreekse invloed kunnen hebben op 
de klimaatdoelstellingen en ertoe 
bijdragen dat de doelstellingen van de EU 
op realistische wijze worden verwezenlijkt, 
geanalyseerd en in overweging genomen.
In dit verband moet ook melding worden 
gemaakt van het Vierde Evaluatieverslag 
van het Intergouvernementele Panel voor 
klimaaktverandering (IPCC) van 2007, 
waarin wordt opgemerkt dat kernenergie 
een van de belangrijkste commercieel 
beschikbare technologieën is die tot een 
merkbare  vermindering van de CO2-
emissies kunnen leiden.

Or. de

Motivering

Om de ambitieuze doelstellingen van de EU op het gebied van de klimaatverandering te 
bereiken, moeten alle energiebronnen met een lage CO2-uitstoot in overweging worden 
genomen, dus ook de kernenergie.

Amendement 120
Claude Turmes

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Vooral moet er, om het klimaat op aarde te redden, een vervoersbeleid worden ontwikkeld en 
uitgevoerd, dat gericht is op een effectieve vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
en de bevordering van alternatieve vormen van vervoer, voordat er een vooruitzicht bestaat 
dat men met een end-of-pipe technologie als het gebruik van biomassa als vervoersbrandstof 
de noodzakelijke vermindering kan bewerkstelligen.

Amendement 121
Mechtild Rothe

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 
technologische verbeteringen, van 
prikkels voor de uitbreiding en het 
gebruik van openbaar vervoer, van 
technieken die een efficiënter  
energiegebruik mogelijk maken en het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het verkeer  zijn enkele  van de 
meest efficiënte middelen waarover de 
Gemeenschap beschikt om haar 
afhankelijkheid van ingevoerde olie op het 
gebied van het vervoer  te beperken 
(vooral op dit gebied is het probleem van 
de voorzieningszekerheid acuut) en om de 
markt voor vervoersbrandstoffen te 
beïnvloeden.

Or. en

Motivering

Vervoer vertegenvoordigt 30% van het totale energieverbruik in de EU en in deze sector is 
men voor 98% afhankelijk van aardolie. Het verbaast daarom niet dat de vervoersector de op 
een na grootste vervuiler met broeikasgassen in de EU is. De EU zou zich daarom moeten 
concentreren op opvoering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, 
technologische verbeteringen en vermindering van de verkeersstromen door de omschakeling 
van individueel vervoer op openbaar vervoer te bevorderen.
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Amendement 122
Fiona Hall

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) In aanvulling op verbeteringen in de 
efficiëntie van het energieverbruik zijn 
een groter gebruik van brandstof uit 
biomassa en andere hernieuwbare 
energiebronnen voor vervoer enkele 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  de sector naar een weg van 
grotere duurzaamheid te leiden.

Or. en

Amendement 123
Umberto Guidoni

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 
biobrandstoffen 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.

Or. it
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Amendement 124
Britta Thomsen

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 
hernieuwbare energie 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.

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energie voor het vervoer houdt meer in dan alleen biobrandstoffen. Ook 
hernieuwbare bronnen als electrische aandrijving, biogas en waterstof uit hernieuwbare bron 
moeten in overweging worden genomen.

Amendement 125
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In de Mededeling van de 
Commissie van 7 november 2007 inzake 
alternatieve brandstoffen voor het 
wegvervoer en een reeks maatregelen om 
het gebruik van biobrandstoffen te 
bevorderen wordt een streefcijfer 
vastgesteld volgens het welk 20% van de 
diesel- en benzinebrandstof voor het 
wegvervoer tegen 2020 vervangen moet 
worden door alternatieve brandstoffen. De 
Commissie moet overwegen een voorstel 
te doen voor een afzonderlijk initiatief om 
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de doordringing te bevorderen van schone 
en alternatieve brandstoffen voor het 
wegvervoer, zoals synthetische 
brandstoffen vervaardigd uit aardgas, in 
aanvulling op  de hernieuwbare energie 
als doelmatige aanvulling op deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Het voorstel is exclusief gericht op de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en 
biobrandstoffen, hoewel ook andere alternatieve brandstoffen voor het wegvervoer een zeer 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van duurzamen, 
veilige voorziening en concurrentievermogen. Aangezien hernieuwbare brandstoffen voor het 
vervoer reeds aan de orde worden gesteld in het kader van deze richtlijn, is het nodig de 
streefdoelen voor andere alternatieve brandstoffen in een afzonderlijk initiatief te formuleren.

Amendement 126
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Kernenergie kan ook een bijdrage 
levren aan een grotere zekerheid van de 
voorziening en tot een aanmerkelijke 
vermindering van de uitstoot van CO2.
Tegen 2020 zou 60% van de 
elektriciteitsproductie van de EU 
afkomstig kunnen zijn uit bronnen die vrij 
zijn van CO2-uitstoot (kernenergie en 
hernieuwbare energieën).

Or. de

Motivering

Kernenergie is net zo geschikt als hernieuwbare energiebronnen om de CO2-emissies in de 
EU te verminderen. Ook draagt deze bij tot een grotere onafhankelijkheid van de aardgas- en 
aardolievoorziening, hetgeen van de allergrootste betekenis is voor een economisch sterk 
Europa.
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Amendement 127
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare 
energie in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen correct 
zou zijn, en dat een kader met verplichte 
streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen. Terwijl de argumenten voor het 
streefcijfer van 20% voor het totale 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen aanzienlijk sterker zijn 
geworden, worden bij het streefcijfer van 
10% voor het aandeel van hernieuwbare 
energie in de vervoersector, steeds meer 
vraagtekens gesteld.

Or. en

Amendement 128
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zouden kunnen zijn, mits er 
nieuwe uitvindingen en technologische 
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langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

doorbraken komen, er een oplossing voor 
de duurzaamheidsproblemen wordt 
gevonden en er een realistisch tijdschema 
wordt vastgesteld.. Eventuele verplichte 
streefcijfers moeten het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit bieden die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te nemen

Or. en

Motivering

Een verhoging van het totale aandeel van de hernieuwbare energiebronnen is dringend 
vereist, maar we moeten voorkomen dat er verplichte streefcijfers worden vastgesteld die 
binnen het vastgestelde tijdschema niet kunnen worden gehaald.

Amendement 129
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele 
investeringsbeslissingen in de sector 
hernieuwbare energie te nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om duurzame investeringen te doen 
in de sector hernieuwbare energie, die de 
mogelijkheid bieden om de 
afhankelijkheid van geïmporteerde 
fossiele brandstoffen te verminderen en 
het gebruik van nieuwe technologieën te 
bevorderen. .

Or. de
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Motivering

De Europese Unie heeft de capaciteit om verstrekkende innovaties te ontwikkelen op het 
gebied van hernieuwbare energieën, waardoor zij haar afhankelijkheid van importen zou 
kunnen verminderen en haar bijdrage aan de klimaatsverandering zou kunnen terugdringen.

Amendement 130
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen. Ook moeten investeringen in 
energiebronnen met lage CO2-emissies 
worden aangemoedigd.

Or. fr

Motivering

De Europese Raad, het Internationaal Energieagentschap en het Intergouvernementeel Panel 
inzake de Klimaatsverandering betogen alle drie dat het niet voldoende is om alleen in 
hernieuwbare energieën te investeren. Er bestaat ook behoefte aan een grondslag voor 
investeringen in energiebronnen met lage CO2-emissies, ook al is dit een kwestie waarover de 
besluitvorming onderworpen is aan de subsidiariteit.
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Amendement 131
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen. Deze streefcijfers bestaan in het 
kader van de verbetering van de energie-
efficiëntie met 20%,  die door de 
Commissie is vastgesteld in haar 
mededeling van 19 oktober 2006, getiteld 
"Actieplan voor efficiënt 
energiegebruik": het realiseren van het 
bestaande potentieel, dat werd 
goedgekeurd door de Europese Raad op 
zijn zitting van maart 2007 te Brussel en 
door het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 31 januari 2008 over een 
Actieplan voor efficiënt energiegebruik:
het realiseren van het bestaande 
potentieel (1).
________________________
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Motivering

Omdat het streefcijfer voor hernieuwbare energieën een procentueel streefcijfer is, is het van 
belang het te bezien tegen de achtergrond van maatregelen tot vermindering van de totale 
vraag naar energie.
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Amendement 132
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10%
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 5%
voor het aandeel van hernieuwbare energie 
in het vervoer correcte en haalbare 
doelstellingen zijn, en dat een kader met 
verplichte streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen.

Or. it

Amendement 133
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-gebruik 
van olie en diesel in de vervoersector, 
uiterlijk in 2020; de invoering van dit 
streefcijfer van 10% dient op een 

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-gebruik 
van olie en diesel in de vervoersector, 
uiterlijk in 2020; de invoering van dit 
streefcijfer van 10% dient op een 
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kostenefficiënte manier te geschieden. De 
Raad verklaarde dat het bindende karakter 
van dit streefcijfer opportuun is, mits de 
productie duurzaam is, biobrandstoffen van 
de tweede generatie commercieel 
beschikbaar worden en de Richtlijn 
98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 
de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad [9] 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden.

kostenefficiënte manier te geschieden. De 
Raad verklaarde dat het bindende karakter 
van dit streefcijfer opportuun is, mits de 
productie duurzaam is, biobrandstoffen van 
de tweede generatie commercieel 
beschikbaar worden en de richtlijn 
Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
betreffende de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden. In het licht van de meest 
recente aanwijzingen betreffende  het 
bestaan van een verband tussen een 
toegenomen gebruik van biobrandstofen 
enerzijds en een wereldwijde toeneming 
van bedreigingen voor het ecosysteem en 
de veiligheid van de voedselvoorziening 
anderzijds, lijkt het gepast dat de lidstaten 
tot 2015 voorlopig slechts een bindend 
streefcijfer voor biobrandstoffen 
vaststellen dat lager is dan 10%. Op grond 
van een evaluatie zouden de lidstaten 
vervolgens kunnen besluiten of dit 
voorlopige streefcijfer tussen 2015 en 
2020 moet worden verhoogd.

Or. en

Motivering

Er is toenemende bezorgdheid over de negatieve gevolgen voor het milieu van een zeer snelle 
en niet-duurzame ontwikkeling van de biobrandstoffen, en ook over de sociale gevolgen die 
een dergelijke ontwikkeling zou hebben voor Europa en de rest van de wereld. In het licht van 
het voorzorgsbeginsel zou men voorzichtig moeten zijn met het vaststellen van bindende 
streefcijfers. In elk geval is het zo dat de Europese Raad in maart 2007 om een streefcijfer 
van 10% gevraagd heeft alleen onder voorwaarde dat een duurzame productie verzekerd is, 
iets waarover thans ernstige twijfel gerezen is in wetenschappelijke en politieke kringen.
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Amendement 134
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-gebruik 
van olie en diesel in de vervoersector, 
uiterlijk in 2020; de invoering van dit 
streefcijfer van 10% dient op een 
kostenefficiënte manier te geschieden. De 
Raad verklaarde dat het bindende karakter 
van dit streefcijfer opportuun is, mits de 
productie duurzaam is, biobrandstoffen van 
de tweede generatie commercieel 
beschikbaar worden en de Richtlijn 
98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 
de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad [9] 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden.

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
van hernieuwbare energieën in het totale 
EU-gebruik in de vervoersector, uiterlijk in 
2020; de invoering van dit streefcijfer van 
10% dient op een kostenefficiënte manier 
te geschieden. De Raad verklaarde dat het 
bindende karakter van dit streefcijfer 
opportuun is, mits de productie duurzaam 
is, biobrandstoffen van de tweede generatie 
commercieel beschikbaar worden en de 
Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
betreffende de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad [9] 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden.

Or. en
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Amendement 135
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In de tussentijd heeft een 
diepgaander evaluatie van de 
duurzaamheid van de productie van 
biobrandstoffen uitgewezen dat een 
streefcijfer van 10% te hoog zou kunnen 
zijn om in 2020 te worden gerealiseerd.
Op grond van de beschikbare kennis en 
ervaring lijkt een streefcijfer van 7% 
daarom passender.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% kan een negatief effect hebben op het gebied van de voeding en op 
andere belangrijke gebieden. Een streefcijfer van 7% is realistischer en beantwoord beter aan 
duurzaamheidscriteria.

Amendement 136
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen 
beslissingen over het bindende karakter 
van een streefcijfer niet worden uitgesteld 
tot een toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 
uitgesteld tot biobrandstoffen van de 

Schrappen
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tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

De interpretatie van de Commissie mag niet in botsing komen met het besluit van de Europese 
Raad. Sinds de zitting van de Europese Raad van het voorjaar van 2007 is er informatie 
bekend geworden die erop wijst dat de biobrandstoffen van de tweede generatie tegen 2020 
nog niet commercieel beschikbaar zullen zijn en wellicht ook niet beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria die in de conclusies van diezelfde Raadszitting werden gesteld.

Amendement 137
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 
uitgesteld tot biobrandstoffen van de 
tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn.

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. De vele onzekerheden die 
vandaag rond de productie van 
biobrandstoffen bestaan, vragen om een 
behoedzamer aanpak dan de 
beleidsmakers tot dusver  voor ogen 
hadden. De bindende streefcijfers van 
20% en 10% moet derhalve worden 
heroverwogen.

Or. en

Motivering

Dit bouwt voort op amendement 4 van de rapporteur van de commissie ENVI. Een verhoging 
van het totale aandeel van de hernieuwbare energiebronnen is dringend vereist, maar we 
moeten voorkomen dat er verplichte streefcijfers worden vastgesteld die binnen het 
vastgestelde tijdschema niet kunnen worden gehaald.
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Amendement 138
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 
uitgesteld tot biobrandstoffen van de 
tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn.

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. De vele onzekerheden die 
vandaag rond de productie van 
biobrandstoffen bestaan, vragen om een 
behoedzamer aanpak dan de 
beleidsmakers tot dusver voor ogen 
hadden. Het bindend streefcijfer van 10% 
moet derhalve worden heroverwogen.

Or. en

Amendement 139
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. Het bindende karakter 
van het streefcijfer zou kunnen worden 
uitgesteld, indien het niet op duurzame 
wijze kan worden gerealiseerd.
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uitgesteld tot biobrandstoffen van de 
tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Wanneer het streefcijfer voor hernieuwbare enrgieën niet op duurzame wijze kan worden 
gehaald, d.w.z. alleen met gebruikmaking van duurzame hernieuwbare energiebronnen, is het 
beter het streefcijfer uit te stellen dan zijn toevlucht te nemen tot niet-duurzame hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 140
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn.

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders en de voortdurende 
ontwikkeling te bevorderen van 
technieken om energie op te wekken uit 
alle soorten hernieuwbare bronnen..
Daarom mogen beslissingen over het 
bindende karakter van een streefcijfer niet 
worden uitgesteld tot een toekomstige 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In een 
verklaring bij de notulen van de Raad van 
15 februari 2007 heeft de Commissie 
gesteld dat zij van mening was dat het 
bindende karakter van het streefcijfer niet 
mag worden uitgesteld tot biobrandstoffen 
van de tweede generatie op de markt 
beschikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 141
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn.

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn. In 
dit verband zou er meer steun moeten 
worden verleend voor de bevordering van 
de ontwikkeling van biobrandstoffen van 
de tweede generatie, zoals omzetting van 
biomassa in vloeibare brandstof (BTL), 
die niet alleen mogelijkheden bieden tot 
een grotere besparing in termen van 
broeikasgassen, maar ook andere 
positieve milieueffecten hebben.

Or. de

Motivering

Er moet meer steun worden gegeven aan de ontwikkeling van biobrandstoffen van de tweede 
generatie, opdat de doelmatigheid daarvan de komende jaren kan worden verhoogd.
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Amendement 142
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn.

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn. In 
dit verband moet echter meer steun 
worden verleend ter bevordering van de 
ontwikkeling van biobrandstoffen die een 
grotere hoeveelheid broeikasgassen 
besparen.

Or. en

Amendement 143
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen beslissingen 
over het bindende karakter van een 
streefcijfer niet worden uitgesteld tot een 
toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
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mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn.

mening was dat het bindende karakter van 
het streefcijfer niet mag worden uitgesteld 
tot biobrandstoffen van de tweede 
generatie op de markt beschikbaar zijn. Het 
huidige debat over de concurrentie tussen 
gewassen voor biobrandstof en 
voedingsgewassen suggereert echter dat 
het bindende karakter van de streefcijfers 
regelmatig onder de loep zou moeten 
worden genomen.  Algemene en strenge 
duurzaamheidscriteria en de snelle 
invoering van biobrandstoffen van de 
tweede generatie zouden daarom een 
centraal bestanddeel van het Europese 
beleid moeten vormen.

Or. de

Motivering

Er is thans een verhit debat gaande in de wetenschappelijke wereld en in de pers over de 
bedreiging van de veilige voedselvorziening die uitgaat van de biobrandstoffen. Dit debat 
heeft nog niet tot een definitieve conclusie geleid.  De kwestie van de bindende aard van de 
streefcijfers moet daarom worden opengelaten totdat er betrouwbare resultaten beschikbaar 
zijn of dat de biobrandstoffen van de tweede generatie of biomassa op ruime schaal op de 
markt worden gebracht.

Amendement 144
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het zal de taak van de lidstaten zijn 
om te zorgen voor significante 
verbeteringen in het efficiënt 
energiegebruik in alle sectoren, opdat zij 
hun streefcijfers voor hernieuwbare 
energie gemakkelijker kunnen realiseren, 
aangezien deze zijn geformuleerd als 
percentage van het totale eindgebruik van 
energie. De noodzaak van efficiënt 
gebruik van energie in de vervoersector is 
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van het grootste belang omdat het 
waarschijnlijk is dat een bindend 
percentueel streefcijfer nog moeilijker 
gerealiseerd kan worden indien de totale 
vraag naar energie in de vervoersector 
blijft toenemen. Het bindende 
minimumstreefcijfer van 10% dat door 
alle lidstaten moet worden gerealiseerd 
moet daarom:
(i) gedefinieerd worden als het aandeel 
van het eindverbruik van energie door de 
vervoersector dat gerealiseerd wordt uit 
hernieuwbare bronnen en niet uit 
biobrandstoffen alleen;
(ii) opgelegd worden in combinatie met 
een bindende verbetering in de efficiency 
van het energiegebruik in de 
vervoersector met 20% tegen 2020.

Or. en

Motivering

Het zal heel moeilijk zijn om het 10%-streefcijfer voor de vervoersector op duurzame wijze te 
realiseren indien het totale energieverbruik blijft stijgen. Door het indicatieve streefcijfer van 
een verbetering van de efficiency van het energiegebruik met 20% tegen 2020 een bindénd 
streefcijfer voor de vervoerssector te maken, kan een vermindering van het energieverbruik in 
de vervoersector worden gerealiseerd, zodat ook het  streefcijfer van 10% hernieuwbare 
energieën hiervoor gemakkelijker kan worden gerealiseerd.

Amendement 145
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In het kader van deze richtlijn is 
het van het grootste belang dat elke 
lidstaat de doelmatigste steunregelingen 
aanwendt om de realisatie van de 
streefcijfers voor hernieuwbare energieën 
te bevorderen, daarbij rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van de 
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elekticiteitsmarkt in het betrokken land.

Or. en

Amendement 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In zijn resolutie over de Routekaart 
voor hernieuwbare energie in Europa heeft 
het Europees Parlement de Commissie 
opgeroepen om tegen eind 2007 een 
voorstel voor een wetgevingskader voor 
hernieuwbare energie in te dienen, waarin 
wordt erkend dat het belangrijk is 
streefcijfers vast te stellen voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen op het 
niveau van de Gemeenschap en de 
lidstaten.

(7) In zijn resolutie over de Routekaart 
voor hernieuwbare energie in Europa heeft 
het Europees Parlement de Commissie 
opgeroepen om tegen eind 2007 een 
voorstel voor een wetgevingskader voor 
hernieuwbare energie in te dienen, waarin 
wordt erkend dat het belangrijk is 
bindende streefcijfers vast te stellen voor 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteitsproductie, vervoer 
en verwarming en koeling alsmede 
bindende streefcijfers op het niveau van de 
Gemeenschap en de lidstaten.
__________________________
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Motivering

Ook het Europees Parlement heeft in het kader van het initiatief-verslag van 
Europarlementariër Britta Thomsen over de routekaart voor hernieuwbare energie in Europa 
(EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 September 2007) aangedrongenop duidelijke en 
bindende streefcijfers voor de drie verschillende sectoren.
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Amendement 147
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er bestaat ernstige bezorgdheid over de negatieve gevolgen van een ontwikkeling van de 
biobrandstoffen op niet-duurzame grondslag, maar het belangrijkste is dat elke lidstaat zijn 
nationale streefcijfer haalt en dat de EU in haar totaliteit het streefcijfer van een dekking van 
20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen realiseert. Hoeveel van deze 20% 
voor rekening van de vervoerssector komt is van minder belang.

Amendement 148
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 indicatieve streefcijfers van 20% 
voor het aandeel hernieuwbare energie in 
het totale verbruik van de Europese Unie 
en 10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Een verhoging van het totale aandeel van de hernieuwbare energiebronnen is dringend 
vereist, maar we moeten voorkomen dat er verplichte streefcijfers worden vastgesteld die 
binnen het vastgestelde tijdschema niet kunnen worden gehaald.

Amendement 149
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen en de recente 
ernstige discussies over dit onderwerp, 
moeten voor 2020 bindende streefcijfers 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale verbruik van de 
Europese Unie en 7% voor het aandeel 
hernieuwbare energie in de vervoerssector 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% kan een negatief effect hebben op het gebied van de voeding en op 
andere belangrijke gebieden. Een streefcijfer van 7% is realistischer en beantwoord beter aan 
duurzaamheidscriteria.
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Amendement 150
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
8% voor het aandeel hernieuwbare energie 
in de vervoerssector worden vastgesteld.
Deze streefcijfers moeten net als het 
algehele beleidskader – niet in de laatste 
plaats de methode voor het berekenen van 
de broeikasgasreducties – regelmatig 
worden herzien.

Or. en

Amendement 151
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld in combinatie met een bindend 
streefcijfer voor de verbetering van de 
efficiency van het energieverbruik in de 
vervoersector met 20% tegen 2020..

Or. en
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Motivering

Omdat het streefcijfer voor hernieuwbare energieën een procentueel streefcijfer is, is het van 
belang het te bezien tegen de achtergrond van maatregelen tot vermindering van de totale 
vraag naar energie.

Amendement 152
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld. Het Europees 
Milieuagentschap, de FAO en andere 
wetenschappelijke en internationale 
organisaties hebben echter 
gerechtvaardigde bezorgdheid tot 
uitdrukking gebracht over het negatieve 
effect dat het streefcijfer van 10% zal 
hebben op het milieu en de voedselprijzen.
Om tegemoet te komen aan deze 
bezorgdheid, moet tenminste 30% van het 
streefcijfer voor hernieuwbare energie in 
het vervoer worden gedekt door het 
gebruik van elektriciteit, waterstof of 
energie afkomstig van biomassa in de 
vorm van lignine en cellulose of van 
algen.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% hernieuwbare energie voor de vervoerssector kan worden 
gerealiseerd door gebruikmaking van bronnen zoals biomassa, elektriciteit en waterstof. Op 
een perfecte markt zou de keuze tussen de technologieën worden overgelaten aan de 
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marktpartijen. De markt heeft echter een duidelijke voorkeur voor opties die een snel 
rendement op de investeringen beloven. Om veelbelovende opties  zoals elektriciteit en 
waterstof een kans te geven, zijn sub-streefcijfers noodzakelijk. Aangezien er wijdverbreide 
bezorgdheid bestaat over het streefcijfer, adviseerde het EEA bovendien in een recent verslag 
om het gebruik van biobrandstoffen van de eerste generatie beneden de 10% te houden.

Amendement 153
Umberto Guidoni

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 
bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie.

(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, de actuele energiemix, en de 
successen die behaald worden bij de 
verbetering van de efficiëntie van het 
energiegebruik.. 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 bruto binnenlands 
product, dat zodanig gemoduleerd wordt 
dat de nationale uitgangspunten worden 
weerspiegeld, en door de berekeningen te 
baseren op het eindverbruik van energie.

Or. it
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Amendement 154
Herbert Reul

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 
bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie.

(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 
bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
primaire energiegebruik. Hierbij moet op 
passende wijze rekening gehouden met de 
inspanningen die reeds zijn verricht.

Or. de

Motivering

Alleen door het primaire energiegebruik als uitgangspunt voor de berekeningen te nemen kan 
naar behoren rekening worden gehouden met de omvang van de transformatie die reeds is 
bereikt. Bovendien hebben sommige lidstaten zich al aanzienlijke inspanningen getroost, iets 
waarmee rekening moet worden gehouden.
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Amendement 155
Robert Goebbels

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 
bruto binnenlands product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie.

(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 
bruto nationaal product, dat zodanig 
gemoduleerd wordt dat de nationale 
uitgangspunten worden weerspiegeld, en 
door de berekeningen te baseren op het 
eindverbruik van energie.

Or. fr

Motivering

Het bruto intern product meet jaarlijkse stromen, maar niet de eindbestemming van deze 
stromen. Het houdt geen rekening met de voorraden rijkdom van elk land. Indien de 
Commissie de inspanningen van de lidstaten zou willen baseren op het solidariteitsbeginsel, 
zou het bruto nationaal product per hoofd een objectievere basis zijn.  Het BNP, dat 
bovendien gebruikt wordt ter berekening van de eigen middelen van de Europese Unie, wordt 
verkregen door van het bruto intern product (BIP) de primaire middelen af te trekken die de 
in een land wonende actoren moeten betalen aan niet in dat land woonachtige actoren en 
daarbij het primaire inkomen op te tellen dat zij uit de rest van de wereld ontvangen.
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Amendement 156
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor 
biobrandstoffen en moet, voor zover 
nodig, relevante maatregelen voorstellen 
om een evenwicht tussen binnenlandse 
productie en invoer te bereiken, rekening 
houdende met de ontwikkeling van 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, 
de kosten, de energievoorziening en 
andere overwegingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat ernstige bezorgdheid over de negatieve gevolgen van een ontwikkeling van de 
biobrandstoffen op niet-duurzame grondslag, maar het belangrijkste is dat elke lidstaat zijn 
nationale streefcijfer haalt en dat de EU in haar totaliteit het streefcijfer van een dekking van 
20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen realiseert. Hoeveel van deze 20% 
voor rekening van de vervoerssector komt is van minder belang.
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Amendement 157
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het streefcijfer van 5% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

Or. it
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Amendement 158
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het streefcijfer van 7% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% kan een negatief effect hebben op het gebied van de voeding en op 
andere belangrijke gebieden. Een streefcijfer van 7% is realistischer en beantwoord beter aan 
duurzaamheidscriteria.
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Amendement 159
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu en 
sociale overwegingen, de kosten, de 
energievoorziening en andere 
overwegingen.

Or. fr

Motivering

Met het sociale effect van milieumaatregelen moet altijd rekening worden gehouden.
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Amendement 160
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, in 
combinatie met een bindend streefcijfer 
van een verbetering in de efficiëntie van 
het energieverbruik in de vervoerssector 
met 20%, om te garanderen dat de 
specificaties van vervoersbrandstof in alle 
lidstaten hetzelfde zijn en om de 
beschikbaarheid van die brandstof te 
waarborgen. Aangezien vervoersbrandstof 
gemakkelijk kan worden verhandeld, 
kunnen lidstaten die over weinig eigen 
relevante hulpbronnen beschikken 
gemakkelijk hernieuwbare 
vervoersbrandstoffen van elders invoeren.
Hoewel de Gemeenschap vanuit technisch 
oogpunt het streefcijfer voor 
biobrandstoffen met eigen productie alleen 
kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

Or. en

Motivering

Omdat het streefcijfer voor hernieuwbare energieën een procentueel streefcijfer is, is het van 
belang het te bezien tegen de achtergrond van maatregelen tot vermindering van de totale 
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vraag naar energie.

Amendement 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor hernieuwbare energie in het vervoer
met eigen productie alleen kan halen, is het 
waarschijnlijk en wenselijk dat dit 
streefcijfer wordt gehaald via een 
combinatie van eigen productie en invoer.
De Commissie moet dan ook toezicht 
houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening, 
broeikasgasreducties en andere 
overwegingen.

Or. en
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Motivering

In de richtlijn wordt een streefcijfer van 10% tegen 2020 vastgesteld voor het aandeel van 
hernieuwbare energieën in het energieverbruik van de vervoersector. De overweging moet 
daarom gewijzigd worden om deze samenhangend te maken. Bij haar controle op de markt 
voor biobrandstoffen , moet de Commissie ook rekening houden met reducties van de uitstoot 
van broeikasgassen.

Amendement 162
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten moeten streven naar 
diversificatie van de mix van 
hernieuwbare energieën in elke 
vervoerssector. De Commissie moet 
uiterlijk op 1 juni 2015 aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag 
voorleggen, waarin het potentieel voor 
een toenemnd gebruik van hernieuwbare 
energieën in elke tak van vervoer wordt 
uiteengezet.

Or. en

Motivering

Het potentieel voor een ruimer gebruik van hernieuwbare energie bestaat in alle takken van 
vervoer, niet alleen het wegvervoer, en dient verder te worden ontwikkeld.

Amendement 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 

(11) Om te garanderen dat de bindende 
algemene streefcijfers worden gehaald, 
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lidstaten werk maken van een indicatief
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

moeten de lidstaten werk maken van een 
bindende interimaire 
mimimumstreefcijfers die een traject 
bieden voor het verwezenlijken van hun 
definitieve bindende streefcijfers  Zij 
moeten een actieplan voor hernieuwbare 
energie opstellen met informatie over  
overeenkomsten over gezamenlijke 
streefcijfers, referentiestatistieken, 
bindendende definitieve nationale 
streefcijfers en interimstreefcijfers , 
evanals streefcijfers per sector Bovendien 
moeten zij, rekening houdende met het feit 
dat er verschillende toepassingen van 
biomassa zijn en dat het dus van essentieel 
belang is dat nieuwe biomassahulpbronnen 
worden toegevoegd aan de reeks 
hulpbronnen uiteenzetten met welke 
maatregelen zij deze streefcijfers willen 
realiseren. Daarin moeten evaluaties 
vervat zijn van de geraamde bijdrage van 
elke technologie voor  hernieuwbare 
energie, alsook een strategische 
milieueffectevaluatie.

Or. en

Amendement 164
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten voldoen aan verbindende 
interimstreefcijfers voor het 
verwezenlijken van hun streefcijfers voor 
2020 en moeten ze een nationaal actieplan 
voor hernieuwbare energieën (RAP)
opstellen met streefcijfers per sector, 
rekening houdende met het feit dat er 
verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
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dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het EG-streefcijfer van een aandeel van 20% voor hernieuwbare 
energieën voor 2020 wordt gehaald, is het noodzakelijk dat er ook individuele streefcijfers 
voor de lidstaten worden goedgekeurd, alsook interimstreefcijfers. Deze streefcijfers zouden 
voor de lidstaten verbindend moeten zijn. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de naleving en het nemen van stappen in geval van in gebreke blijven, met 
inbegrip van de rechtstreekse oplegging van boetes.

Amendement 165
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een bindend 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector en een bindende verbetering van de 
efficiëntie van het energievervruik in het 
vervoer met 20%, rekening houdende met 
het feit dat er verschillende toepassingen 
van biomassa zijn en dat het dus van 
essentieel belang is dat nieuwe 
biomassahulpbronnen worden toegevoegd 
aan de reeks hulpbronnen.

Or. en

Motivering

Omdat het streefcijfer voor hernieuwbare energieën een procentueel streefcijfer is, is het van 
belang het te bezien tegen de achtergrond van maatregelen tot vermindering van de totale 
vraag naar energie. Bindende interim-streefcijfers zijn noodzakelijk om te verzekeren dat er 
reeds snel vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieën.
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Amendement 166
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe en duurzame
biomassahulpbronnen worden toegevoegd 
aan de reeks hulpbronnen. De lidstaten 
moeten rekening houden met bestaande 
energie-efficiënte apparatuur die met 
conventionele energiebronnen werkt in de 
sectoren verwarming en koeling, en 
moeten overwegen dit te combineren met 
de geleidelijke invoering van 
hernieuwbare energiebronnen zoals 
tthermische zonne-energie en vloeibare 
biobrandstoffen.

Or. de

Motivering

Het volstaat niet de mobilisering van nieuwe biomassa-resources als enig criterium aan te 
leggen, want deze energiebronnen moeten ook duurzaam zijn om voldoende zekerheid te 
bieden voor innovatie en planning. In het beleid van de EU moet ook rekening worden 
gehouden met het potentieel van verwarmings- en koelingssystemen met een zeer efficiënt 
energieverbruik, om de mogelijkheid te bieden tot de geleidelijke invoering tegen gunstige 
prijs van hernieuwbare energieën voor verwarmings- en koelingsdoeleinden.
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Amendement 167 
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen. Het 
is van essentieel belang ervoor te zorgen 
dat de lidstaten kosteneffectieve 
beleidsmaatregelen nemen, opdat de 
kosten voor de klanten en de samenleving 
zo laag mogelijk worden gehouden.

Or. en

Motivering

De richtlijn gaat niet alleen over biomassa, maar ook over andere hernieuwbare 
energiebronnnen, zoals wind-, zonne- en waterkrachtenergie. Het is niet nodig dat de klanten 
veel meer voor groene energie moeten betalen dan voor energie uit conventionele bronnen.

Amendement 168
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
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actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van 
biomassa zijn en dat het dus van 
essentieel belang is dat nieuwe 
biomassahulpbronnen worden toegevoegd 
aan de reeks hulpbronnen.

actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector. Omdat energie- en klimaatkwesties 
nauw met elkaar samenhangen, moeten 
de lidstaten stimulansen krijgen om de 
productie te bevorderen van 
milieuvriendelijke energie, die niet 
bijdraagt tot de emissie van 
broeikasgassen.  Om een oplossing van de 
klimaatproblemen naderbij te brengen, is 
het van belang te benadrukken dat 
energiebronnen die van uit klimatologisch 
opzicht neutraal zijn in fiscaal opzicht 
niet mogen worden benadeeld ten opzichte 
van andere energiebronnen.

Or. sv

Amendement 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen.

(11) Om te garanderen dat de algemene 
streefcijfers worden gehaald, moeten de 
lidstaten werk maken van een indicatief 
traject voor het verwezenlijken van hun 
streefcijfers en moeten ze een nationaal 
actieplan opstellen met streefcijfers per 
sector, rekening houdende met het feit dat 
er verschillende toepassingen van biomassa 
zijn en dat het dus van essentieel belang is 
dat nieuwe biomassahulpbronnen worden 
toegevoegd aan de reeks hulpbronnen. De 
lidstaten moeten het gebruik in 
overweging nemen van bestaande 
energie-efficiënte apparatuur die met 
conventionele energiebronnen werkt in de 
sectoren verwarming en koeling, in 
combinatie met de geleidelijke invoering 
van hernieuwbare energiebronnen zoals 
tthermische zonne-energie en vloeibare 
biobrandstoffen.
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Or. en

Motivering

In het beleid van de EU moet ook rekening worden gehouden met het potentieel van 
verwarmingssystemen met een zeer efficiënt energieverbruik, om de mogelijkheid te bieden tot 
geleidelijke invoering tegen gunstige prijs van hernieuwbare energieën voor 
verwarmingsdoeleinden.

Amendement 170
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Benadrukt dat de stimulansen die 
worden verstrekt om het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen moeten bestaan uit fiscale 
heffingen in verband met de CO2-uitstoot 
en niet uit van staatswege verstrekte 
subsidies. Het uitgangspunt moet zijn dat 
hernieuwbare energiebronnen op voet van 
gelijkheid moeten kunnen concurreren, 
opdat zij zich op de meest competitieve 
wijze kunnen ontwikkelen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Commissie erop toe te zien dat de regels 
inzake van staatswege verstrekte subsidies 
worden gerespecteerd.

Or. en

Amendement 171
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is van essentieel belang ervoor te 
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zorgen dat de lidstaten kosteneffectieve 
beleidsmaatregelen nemen, opdat de 
kosten voor de klanten en de samenleving 
zo laag mogelijk worden gehouden.

Or. fr

Motivering

Het beleid inzake hernieuwbare energie moet kosteneffectief zijn.

Amendement 172
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van het indicatief traject rekening worden 
gehouden met het feit dat het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
toekomst sneller kan groeien. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan sectoren die verhoudingsgewijs sterker 
te lijden hebben onder het gebrek aan 
technologische vooruitgang en 
schaalvoordelen en daardoor achterop 
hinken, maar die in de toekomst een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het 
halen van de streefcijfers voor 2020.

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van het indicatief traject rekening worden 
gehouden met het feit dat het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
toekomst sneller kan groeien. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan sectoren die verhoudingsgewijs sterker 
te lijden hebben onder het gebrek aan 
technologische vooruitgang en 
schaalvoordelen en daardoor achterop 
hinken, maar die in de toekomst een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het 
halen van de streefcijfers voor 2020.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het EG-streefcijfer van een aandeel van 20% voor hernieuwbare 
energieën voor 2020 wordt gehaald, is het noodzakelijk dat er ook individuele streefcijfers 
voor de lidstaten worden goedgekeurd, alsook interimstreefcijfers. Deze streefcijfers zouden 
voor de lidstaten verbindend moeten zijn. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de naleving en het nemen van stappen in geval van in gebreke blijven, met 
inbegrip van de rechtstreekse oplegging van boetes.
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Amendement 173
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van het indicatief traject rekening worden 
gehouden met het feit dat het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
toekomst sneller kan groeien. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan sectoren die verhoudingsgewijs sterker 
te lijden hebben onder het gebrek aan 
technologische vooruitgang en 
schaalvoordelen en daardoor achterop 
hinken, maar die in de toekomst een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het 
halen van de streefcijfers voor 2020.

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van deze bindende trajecten rekening 
worden gehouden met het feit dat het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in de toekomst sneller kan 
groeien. Daarom moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan sectoren die 
verhoudingsgewijs sterker te lijden hebben 
onder het gebrek aan technologische 
vooruitgang en schaalvoordelen en 
daardoor achterop hinken, maar die in de 
toekomst een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren tot het halen van de streefcijfers 
voor 2020.

Or. en

Motivering

Bindendem interim-streefcijfers zijn noodzakelijk om te verzekeren dat er reeds snel 
vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieën.

Amendement 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van het indicatief traject rekening worden 

(12) Om profijt te kunnen trekken van de 
voordelen van technologische vooruitgang 
en schaalvoordelen moet bij het vaststellen 
van de bindende interimaire 
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gehouden met het feit dat het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
toekomst sneller kan groeien. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan sectoren die verhoudingsgewijs sterker 
te lijden hebben onder het gebrek aan 
technologische vooruitgang en 
schaalvoordelen en daardoor achterop 
hinken, maar die in de toekomst een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het 
halen van de streefcijfers voor 2020.

minimumstreefcijfers rekening worden 
gehouden met het feit dat het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
toekomst sneller kan groeien. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan sectoren die verhoudingsgewijs sterker 
te lijden hebben onder het gebrek aan 
technologische vooruitgang en 
schaalvoordelen en daardoor achterop 
hinken, maar die in de toekomst een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het 
halen van de streefcijfers voor 2020.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten werkelijk vooruitgang boeken en de besluiten niet 
uitstellen tot het jaar 2020, moet het traject een bindend karakter hebben en gezien worden 
als het minimumniveau van ambitie.

Amendement 175
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten voldoen aan de in deze richtlijn 
gestelde doelstellingen, en met name aan 
de bindende interimaire en algemene 
streefcijfers, evenals aan het algemene 
EU-streefcijfer van 20% voor 2020, en 
ook om de lidstaten aan te sporen om 
verder te gaan dan deze streefcijfers, moet 
er in deze richtlijn een mechanisme 
worden ingevoerd voor het opleggen van 
rechtstreekse boetes. De boetes worden 
door de Commissie opgelegd aan lidstaten 
die hun streefcijfers niet vervullen. De 
inkomsten uit deze boetes moeten worden 
gebruikt ter financiering van een specifiek 
fonds (gebonden ontvangsten) 
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overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 
verordening nr. 1605/2002 van de Raad 
(EG, Euratom) van 25 juli 2002 inzake 
het Financieel Reglement dat van 
toepassing is op de Algemene Begroting 
van de Europese Gemeenschappen (1).
_____________________________

1PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Or. en

Motivering

In het kader van haar regulering van de gemeenschappelijke markt heeft de Europese 
Commissie reeds lange tijd productiequota en heffingen opgelegd, die hoofdzakelijk ten laste 
gingen van de lidstaten. Aangezien quota nu een onderdeel worden van het milieubeleid, 
moeten boetes nu worden ingevoerd om de lidstaten prikkels te verstrekken om investeringen 
te verrichten in hernieuwbare energieën, waarbij de inkomsten uit deze boetes dienen te 
worden gebruikt om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Europese Unie verder te 
ondersteunen.

Amendement 176
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. Om het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen verder te doen 
toenemen is het noodzakelijk een 
werkelijk functionerende energiemarkt tot 
stand te brengen, waarbij de exerne 
kosten van energieproductie en -gebruik 
op juiste wijze worden doorberekend aan 
de verschillende bronnen van energie.
Indien rekening wordt gehouden met alle 
sociale kosten en kosten van 
milieubehoud en gezondheidszorg, is de 
energie van de meeste hernieuwbare 
bronnen nu reeds volledig competitief en 
vaak goedkoper dan energie uit 
conventionele bronnen. Regelingen ter 
ondersteuning van hernieuwbare 
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energiebronnen vormen daarom politieke 
instrumenten ter compensatie van de 
gebrekkige doorberekening van de 
externe kosten en de concurrentienadelen 
op slecht functionerende energiemarkten.

Or. en

Motivering

Het is van belang een verwijzing op te nemen naar de externe kosten van conventionele 
energiebronnen die doorgaans veel hoger zijn dan die van hernieuwbare energieën.

Amendement 177
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. De Gemeenschap en de lidstaten 
moeten een behoorlijke hoeveelheid 
financiële middelen beschikbaar stellen 
voor onderzoek en ontwikkeling ten 
aanzien van de hernieuwbare energieën, 
waarbij ook de middelen afkomstig uit de 
Gemeenschapsregeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten zouden moeten 
worden aangewend. Het Europees 
Instituut voor Technologie zou een hoge 
prioriteit moeten geven aan het onderzoek 
en de ontwikkeling van technieken op het 
gebied van hernieuwbare energieën.

Or. en
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Amendement 178
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. Met betrekking tot de invoering 
van een sanctiemechanisme zou de 
Europese Commissie de bevoegdheid 
moeten krijgen om de nodige 
uitvoeringsmaatregelen te nemen. Deze 
maatregelen zouden uiterlijk tegen eind 
2010 moeten worden goedgekeurd. Hierin 
zouden de wijze van berekening en inning 
van de boetes moeten worden 
gespecificeerd en gedetailleerde 
bepalingen worden gegeven voor de 
administratieve behandeling van de boetes 
en de oprichting van het fonds waarin de 
inkomsten uit de boetes moeten vloeien en 
het beheer van dat fonds en het gebruik 
ervan ter ondersteuning van projecten 
voor hernieuwbare energie in lidstaten die 
hun streefcijfers hebben overschreden, en 
voor de ondersteuning in het algemeen 
van het onderzoek naar en de productie 
en het gebruik van hernieuwbare 
energieën en een  verbetering van de 
efficiëntie van het energiegebruik in de 
Europese Unie.  Daar het maatregelen 
van algemene strekking betreft tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden 
bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen om in het licht van de 
bij de toepassing van de richtlijn 
opgedane ervaringen wijzigingen aan te 
brengen in de controle- en 
rapporteringvereisten.
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1 PB L 184 van 17.7.1999, blz.23.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie moet de nodige uitvoeringsmaatregelen goedkeuren (volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing) om vast te stellen hoe de middels het boetemechanisme 
vergaarde bedagen moeten worden beheerd en gebruikt ter bevordering van investeringen in 
hernieuwbare energieën door het verstrekken van passende stimulansen aan de lidstaten.

Amendement 179
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 ter. Openbare steun voor elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen is 
gebaseerd op de veronderstelling dat deze 
elektriciteit op de lange termijn zal 
kunnen concurreren met de op 
conventionele wijze geproduceerde 
elektricteit. Deze steun zal nodig zijn om 
de communautaire doelstellingen in 
verband met de uitbreiding ervan te 
bereiken, vooral zolang de 
elektriciteitsprijzen op de interne markt 
niet de volledige sociale en ecologische
kosten en de voordelen van de gebruikte 
energiebronnen weerspiegelen. In de 
Communautaire richtsnoeren en de 
politieken voor staatssteun in verband met 
milieubescherming moet ten volle 
rekening worden gehouden met de 
noodzaak van doorberekening van 
externe kosten van de 
elektriciteitsopwekking, en wel totdat er 
een eerlijke concurrentiesituatie is 
bereikt.

Or. en
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Motivering

Voor wat de elektriciteitsmarkt betreft is het in het belang van de Commisise om bij de 
herziening van de Communautaire Richtsnoeren voor subsidies ten behoeve van 
milieubescherming te zorgen voor de totstandkoming van een eerlijke concurrentiesituatie 
voor alle energiebronnen. Elektriciteit opgewekt met fossiele energie en kernenergie worden 
nog steeds verkocht tegen prijzen die de werkelijke kosten niet weerspiegelen.

Amendement 180
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De boete moet worden 
berekend op grond van het tekort aan 
MWh aan hernieuwbare energie van een 
lidstaat, in vergelijking met zijn verplichte 
streefcijfer, en moet op een passend 
niveau worden vastgesteld teneinde voor 
lidstaten een sterke stimulans te bieden 
om te investeren in hernieuwbare energie, 
met als doel het voldoen aan, en zelfs het 
overschrijden van de nationale 
streefcijfers.

Or. en

Motivering

De methode van evaluatie en de hoogte van de boete moeten zodanig zijn dat de lidstaten een 
effectieve sterke prikkel hebben om te investeren in hernieuwbare energieën, ten einde de 
streefcijfers te halen, of zelfs meer dan dat, in plaats van de boete als een goedkope oplossing 
te beschouwen om zich aan hun verplichtingen te onttrekken. Volgens huidige economische 
overwegingen zou 90 EUR per gemiste MWh aan hernieuwbare energie een passende basis 
voor een boete zijn, in het licht van bovengenoemde doelstellingen.
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Amendement 181
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Ter bevordering van de 
totstandbrenging van een markt voor 
hernieuwbare energie is het noodzakelijk 
rekening te houden met de positieve 
gevolgen daarvan voor de regionale en 
lokale ontwikkelingsmogelijkheden, de 
perspectieven voor de uitvoer, de sociale 
samenhang en de 
werkgelegenheidskansen, vooral voor de 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
de onafhankelijke energieproducenten.

Or. en

Amendement 182
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij het vaststellen van het traject 
moet het jaar 2005 als uitgangspunt 
worden genomen omdat dit het laatste 
jaar is waarvoor betrouwbare gegevens 
over de nationale aandelen hernieuwbare 
energie beschikbaar zijn.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het gaat om het streefcijfer van 20%. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten hoe zij 
dit doel denken te bereiken. Het jaar 2005 als uitgangspunt zou ook betekenen dat er geen 
rekening wordt gehouden met de vele inspanningen die sommige lidstaten zich reeds tussen 
1990 en 2005 hebben getroost.
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Amendement 183
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij het vaststellen van het traject moet 
het jaar 2005 als uitgangspunt worden 
genomen omdat dit het laatste jaar is 
waarvoor betrouwbare gegevens over de 
nationale aandelen hernieuwbare energie 
beschikbaar zijn.

(13) Bij het vaststellen van het traject moet 
het jaar 2005 als uitgangspunt worden 
genomen omdat dit het laatste jaar is 
waarvoor betrouwbare gegevens over de 
nationale aandelen hernieuwbare energie 
beschikbaar zijn. en omdat dit jaar het 
uitgangspunt vomt voor het streefcijfer 
van een verbetering van de efficiëntie van 
het energiegebruik met 20% tegen het 
jaar 2020.

Or. en

Motivering

Omdat het streefcijfer voor hernieuwbare energieën een procentueel streefcijfer is, is het van 
belang het te bezien tegen de achtergrond van maatregelen tot vermindering van de totale 
vraag naar energie.

Amendement 184
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. Het is noodzakelijk te beschikken 
over ondubbelzinnige definities voor de 
energiebronnen. Deze richtlijn heeft 
alleen betrekking op die vormen van 
energie die specifiek als behorend tot de 
nauwkeurig omschreven categorie 
"hernieuwbare energieën" worden 
erkend door Europstat en de IPCC.
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Or. en

Motivering

Alleen werkelijk hernieuwbare energieën dienen onder deze richtlijn te vallen.

Amendement 185
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. De lidstaten kunnen de plaatselijke 
en regionale autoriteiten aanmoedigen 
om streefcijfers vast te stellen die 
ambitieuser zijn dan de nationale 
streefcijfers en om de plaatselijke en 
regionale autoriteiten te betrekken bij de 
opstelling van de nationale actieplannen 
en van acties om het publiek bewust te 
maken van de voordelen van 
hernieuwbare energie.

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake hernieuwbare energieën zal vele acties op lokaal 
en regionaal vlak omvatten, zodat het wenselijk is de lokale en regionale autoriteiten zo veel 
mogelijk te betrekken bij de planning en uitvoering van de nationale plannen.

Amendement 186
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 ter. Turf moet niet als een 
hernieuwbare energiebron worden 
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beschouwd.

Or. en

Motivering

Turf wordt door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) als 
een afzonderlijke categorie beschouwd. Volgens de IPCC is turf geen hernieuwbare 
energiebron en moeten de broeikasgasemissies van turf door de partijen worden gedeclareerd 
als onderdeel van de emissies afkomstig van fossiele brandstoffen.

Amendement 187
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het is noodzakelijk ondubbelzinnige 
regels vast te stellen voor het berekenen 
van het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen.

(14) Het is noodzakelijk transparante en
ondubbelzinnige regels vast te stellen voor 
het berekenen van het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen.

Or. en

Amendement 188
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht moet het effect van de 
klimaatverandering worden uitgevlakt door 
de toepassing van een normaliseringsregel.

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht en windkracht moet het effect 
van de klimaatverandering worden 
uitgevlakt door de toepassing van een 
normaliseringsregel.

Or. en
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Motivering

Net als waterkracht is ook windkracht afhankelijk van weersomstandigheden. Daarom moet 
ook voor wind een normaliseringsregel worden ingevoerd.

Amendement 189
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht moet het effect van de 
klimaatverandering worden uitgevlakt door 
de toepassing van een normaliseringsregel.

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht en windkracht moet het effect 
van de klimaatverandering worden 
uitgevlakt door de toepassing van een 
normaliseringsregel.

Or. en

Motivering

Windkracht is net als waterkracht onderhevig aan klimaatverandering.

Amendement 190
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht moet het effect van de 
klimaatverandering worden uitgevlakt door 
de toepassing van een normaliseringsregel.

(15) Bij het berekenen van de bijdrage van 
waterkracht en windkracht moet het effect 
van de klimaatverandering worden 
uitgevlakt door de toepassing van een 
normaliseringsregel.

Or. en
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Motivering

De productie van windenergie is onderhevig aan sterke schommelingen en moet derhalve ook 
worden onderworpen aan de normaliseringsregel.

Amendement 191
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het 
meten van de graad van naleving van de 
in deze richtlijn vastgestelde streefcijfers 
alleen rekening gehouden met nuttige 
thermische energie van dit type 
warmtepompen als deze voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren.

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van oppervlaktewater of
omgevingswarmte van de lucht om de 
thermale energie om te zetten tot een 
bruikbaar temperatuursniveau, hebben een 
zekere energie-input nodig (gewoonlijk in 
de vorm van elektriciteit.) Thermale 
energie die wordt opgewekt door 
verwarmings- en koelingssystemen die 
gebruik maken van de geothermale 
energie in de bodem of het grondwater, 
zou in aanmerking moeten worden 
genomen na aftrek van de niet-
hernieuwbare finale energie-input die 
nodig is om de systemen te laten werken.

Or. en

Motivering

Om verwarring te voorkomen moet de door de Europese Raad voor geothermische energie 
geformuleerde consequente terminologie voor geothermische energie worden gebruikt.
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Net zoals voor alle andere energiesystemen is voor de werking van warmtepompen die 
gebruik maken van de geothermische warmte in de bodem of het grondwater een zekere 
energie-input nodig (gewoonlijk in de vorm van elektriciteit.) Om de totale hoeveelheid aan 
geproduceerde hernieuwbare en bruikbare warmte te kunnen beoordelen, moet de definitieve 
energie-input in mindering worden gebracht op de productie van geothermische warmte en 
koeling.

Amendement 192
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om 
te zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het 
meten van de graad van naleving van de in 
deze richtlijn vastgestelde streefcijfers 
alleen rekening gehouden met nuttige 
thermische energie van dit type 
warmtepompen als deze voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren.

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van aërothermische, geothermische of 
hydrothermische energie als warmtebron, 
worden bij het meten van de graad van 
naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers in aanmerking 
genomen.

Or. en
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Motivering

Warmtepompen kunnen worden gebruikt voor verwarmings- of koelingsdoeleinden door 
gebruik te maken van hernieuwbare thermische energie uit de lucht, het water of de bodem. 
Voor de werking van warmtepompen is hulpenergie nodig. Elektriciteit is niet de enige 
energiebron waarmee warmtepompen kunnen worden aangedreven. Ook andere 
energiebronnnen, zoals gas, kunnen worden ingezet. Alle technologieën moeten gelijk worden 
behandeld. Daarom moet worden voorkomen dat eisen worden gestelde aan technische 
formuleringen. Voorts moet de berekening van het aandeel hernieuwbare energie gebaseerd 
zijn op artikel 5.

Amendement 193
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om 
te zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het 
meten van de graad van naleving van de in 
deze richtlijn vastgestelde streefcijfers
alleen rekening gehouden met nuttige 
thermische energie van dit type 
warmtepompen als deze voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren.

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van aërothermische, geothermische of 
hydrothermische energie als warmtebron, 
worden bij het meten van de graad van 
naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers in aanmerking 
genomen.
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Or. en

Motivering

Warmtepompen kunnen worden gebruikt voor verwarmings- of koelingsdoeleinden door 
gebruik te maken van hernieuwbare thermische energie uit de lucht, het water of de bodem. 
Voor de werking van warmtepompen is hulpenergie nodig. Elektriciteit is niet de enige 
energiebron waarmee warmtepompen kunnen worden aangedreven. Ook andere 
energiebronnnen, zoals gas, kunnen worden ingezet. Alle technologieën moeten gelijk worden 
behandeld. Daarom moet worden voorkomen dat eisen worden gestelde aan technische 
formuleringen. Voorts moet de berekening van het aandeel hernieuwbare energie gebaseerd 
zijn op artikel 5.

Amendement 194
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het 
meten van de graad van naleving van de 
in deze richtlijn vastgestelde streefcijfers 
alleen rekening gehouden met nuttige 
thermische energie van dit type 
warmtepompen als deze voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van oppervlaktewater of
omgevingswarmte van de lucht om de 
thermale energie om te zetten tot een 
bruikbaar temperatuursniveau, hebben een 
zekere energie-input nodig (gewoonlijk in 
de vorm van elektriciteit.) Thermale 
energie die wordt opgewekt door 
verwarmings- en koelingssystemen die 
gebruik maken van de geothermale 
energie in de bodem of het grondwater, 
zou in aanmerking moeten worden 
genomen na aftrek van de niet-
hernieuwbare finale energie-input die 
nodig is om de systemen te laten werken.
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toekenning van milieukeuren.

Or. en

Motivering

EGEC en het Europees Comité voor grondwaterwarmtepompen hebben de volgende 
nomenclatuur vastgesteld die strookt met hun definitie van geothermische energie:
- ondiepe geothermische energie: warmte van de bodem, met inbegrip van grondwater,
- omgevingswarmte: warmte van de lucht of van oppervlaktewater.
- warmtepompen: een instrument waarmee hernieuwbare energie met een lage temperatuur 
kan worden gebruikt, dat ook werkt op ondiepe geothermische en omgevingswarmte.
De ondiepe geothermische systemen behelzen de energie (in water, bodem en rotsgrond) in de 
bovenste 400 m van de bodem.

Amendement 195
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak een 
grote hoeveelheid conventionele energie 
nodig. Daarom wordt bij het meten van de 
graad van naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers alleen rekening 
gehouden met nuttige thermische energie 
van dit type warmtepompen als deze 
voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak een 
grote hoeveelheid conventionele energie 
nodig. Daarom wordt bij het meten van de 
graad van naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers geen rekening 
gehouden met luchtwarmtepompen.
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juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren.

Or. en

Motivering

Omdat warmtepompen gebruik maken van grote hoeveelheden elektriciteit die niet bepaald 
efficiënt uit niet-hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt, kunnen zij niet als een 
hernieuwbare energiebron worden gedefinieerd.

Amendement 196
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het 
meten van de graad van naleving van de 
in deze richtlijn vastgestelde streefcijfers 
alleen rekening gehouden met nuttige 
thermische energie van dit type 
warmtepompen als deze voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Daarom, om het stimuleren 
van het verbruik van grote hoeveelheden 
conventionele energie te voorkomen, moet 
iedere soort warmtepomp voldoen aan de 
minimumeisen inzake prestatiecoëfficiënt 
die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 
milieukeuren, zodat de nuttige thermische 
energie van deze warmtepompen strookt 
met de meetdoelen van deze richtlijn.
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milieukeuren.

Or. de

Motivering

De meest energie-efficiënte soorten warmtepompen moeten worden bevorderd, ongeacht de 
warmtebron (lucht, water of bodem), overeenkomstig de nieuwe milieukeurbeschikking  van 
de Commissie 2007/742/EG.

Amendement 197
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het meten 
van de graad van naleving van de in deze 
richtlijn vastgestelde streefcijfers alleen 
rekening gehouden met nuttige thermische 
energie van dit type warmtepompen als 
deze voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 
milieukeuren.

(16) Voor de werking van  warmtepompen 
die gebruik maken van de warmte van 
geothermische bronnen  in de bodem of 
het grondwater of van de 
omgevingswarmte van de lucht kan een 
grote hoeveelheid conventionele energie 
nodig zijn om warmte op een bruikbaar 
temperatuurniveau te brengen. Daarom 
wordt bij het meten van de graad van 
naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers alleen rekening 
gehouden met warmtepompen als deze 
voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 
milieukeuren.

Or. en
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Motivering

Voor alle warmtepompen moet conventionele energie worden gebruikt (elektriciteit, aardgas,
enz.). Het is irrelevant om verschil te maken tussen verschillende soorten warmtepompen. 
Daarnaast vormt deze benadering de grondslag voor het in de overweging vermelde 
milieukeur, waar alle soorten warmtepompen (ongeacht het soort bron voor verwarming of
koeling) moet voldoen aan minimumprestatienormen (met het oog op de doeltreffendheid van 
verwarmings- en koelingsapparatuur).

Amendement 198
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig. Daarom wordt bij het meten 
van de graad van naleving van de in deze 
richtlijn vastgestelde streefcijfers alleen 
rekening gehouden met nuttige thermische 
energie van dit type warmtepompen als 
deze voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 
milieukeuren.

(16) Voor warmtepompen die gebruik 
maken van de warmte van geothermische 
bronnen  in de bodem of het grondwater of  
van de omgevingswarmte van de lucht kan 
een grote hoeveelheid conventionele 
energie nodig zijn om warmte op een 
bruikbaar temperatuurniveau te brengen.
Daarom wordt bij het meten van de graad 
van naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers alleen rekening 
gehouden met warmtepompen als deze 
voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 
2000 inzake een herzien communautair 
systeem voor de toekenning van 
milieukeuren.

Or. en
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Motivering

Voor alle warmtepompen moet conventionele energie worden gebruikt (elektriciteit, aardgas, 
enz.). Het is irrelevant om verschil te maken tussen verschillende soorten warmtepompen. 
Daarnaast vormt deze benadering de grondslag voor het in de overweging vermelde 
milieukeur, waar alle soorten warmtepompen (ongeacht het soort bron voor verwarming of 
koeling) moet voldoen aan minimumprestatienormen (met het oog op de doeltreffendheid van 
verwarmings- en koelingsapparatuur).

Amendement 199
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak een 
grote hoeveelheid conventionele energie 
nodig. Daarom wordt bij het meten van de 
graad van naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers alleen rekening 
gehouden met nuttige thermische energie 
van dit type warmtepompen als deze 
voldoen aan de minimumeisen inzake 
prestatiecoëfficiënt die zijn vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG van de 
Commissie, in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juli 2000 inzake een herzien 
communautair systeem voor de 
toekenning van milieukeuren.

(16) Warmtepompen die gebruik maken 
van de geothermische warmte in de bodem 
of het grondwater en warmtepompen die 
gebruik maken van de omgevingswarmte 
van de lucht om de thermale energie om te 
zetten tot een bruikbaar 
temperatuursniveau, werken op 
elektriciteit. Voor de werking van 
warmtepompen die gebruik maken van de 
omgevingswarmte van de lucht is vaak een 
grote hoeveelheid conventionele energie 
nodig. Daarom wordt bij het meten van de 
graad van naleving van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers alleen rekening 
gehouden met nuttige thermische energie 
van warmtepompen die geothermische 
energie uit de bodem en uit water 
gebruiken.

Or. en
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Motivering

Warmtepompen die gebruik maken van de omgevingswarmte in de lucht zijn instrumenten 
voor energie-efficiëntie en vallen onder de bestaande Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten. Om dubbele tellingen te vermijden, wordt met het oog op de toepassing van 
deze richtlijn geen rekening gehouden met deze ingesloten energie.

Amendement 200
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17bis) Het is noodzakelijk dat steun 
wordt verleend voor de demonstratie- en 
marketingfase voor gedecentraliseerde 
hernieuwbare energieën. De overgang 
naar een gedecentraliseerde 
energieproductie heeft vele voordelen 
zoals het gebruik van lokale 
energiebronnen, kortere aanvoerwegen en 
minder verliezen bij de transmissie van 
energie. Ook de ontwikkeling en de 
cohesie van gemeenschappen wordt op 
deze wijze bevorderd (b.v. door de creatie 
van bronnen van inkomsten en lokale 
werkgelegenheid).

Or. en

Amendement 201
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17bis) Op de lange termijn mag er geen 
concurrentieverstoring onstaan als gevolg 
van de bevordering of subsidiëring van 
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hernieuwbare energie.

Or. de

Motivering

De bevordering van hernieuwbare energie mag niet leiden tot concurrentieverstoring, omdat 
hernieuwbare energie zich zelfstandig en concurrerend op de markt moet kunnen handhaven.

Amendement 202
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17ter) Hergebruik van biomassa, met 
name hout, moet altijd voorrang krijgen 
voor het gebruik ten behoeve van de 
productie van energie.

Or. de

Motivering

Gebruik van biomassa voor de productie van energie mag geen negatieve gevolgen hebben 
voor hergebruik, met name van hout.

Amendement 203
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17quater) Om het potentieel aan 
biomassa volledig te kunnen uitbuiten, 
moeten de lidstaten en de EU een groter 
beroep doen op bestaande houtreserves en 
zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe 
bosbouwsystemen.
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Or. de

Motivering

In de lidstaten en in de EU wordt thans slechts een deel van het potentieel aan biomassa 
gebruikt, met name hout. De noodzakelijke bosbouwstructuren moeten worden verbeterd om 
het aandeel van de hernieuwbare energie in deze sector te kunnen vergroten.

Amendement 204
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17quinquies) De agrarische productie 
van kwalitatief hoogwaardige 
voedingsmiddelen moet voorrang krijgen 
boven het gebruik ervan voor de productie 
van energie.

Or. de

Motivering

Het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden mag niet ten koste gaan van de productie 
van levensmiddelen.

Amendement 205
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten mogen ingevoerde 
elektriciteit die geproduceerd is op basis 
van hernieuwbare energiebronnen buiten 
de Gemeenschap, meetellen voor het 
behalen van hun streefcijfers. Om te 
vermijden dat zich een netto stijging van 

(18) De lidstaten mogen ingevoerde 
elektriciteit die geproduceerd is op basis 
van hernieuwbare energiebronnen buiten 
de Gemeenschap, meetellen voor het 
behalen van hun streefcijfers. Om te 
garanderen dat dergelijke ingevoerde 
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de broeikasgasemissies voordoet door de 
omleiding van bestaande hernieuwbare 
bronnen en de volledige of gedeeltelijke 
vervanging ervan door conventionele 
energiebronnen, mag alleen elektriciteit 
die wordt opgewekt door installaties op 
hernieuwbare energie die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden, worden 
meegerekend. Om te garanderen dat 
dergelijke ingevoerde elektriciteit op 
betrouwbare wijze kan worden getraceerd 
en meegerekend, moet de invoer 
plaatsvinden in het kader van een systeem 
van garanties van oorsprong. 
Overeenkomsten met derde landen 
betreffende de organisatie van deze handel 
in elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen worden eveneens in 
aanmerking genomen.

elektriciteit op betrouwbare wijze kan 
worden getraceerd en meegerekend, moet 
de invoer plaatsvinden in het kader van een 
systeem van garanties van oorsprong. 
Overeenkomsten met derde landen 
betreffende de organisatie van deze handel 
in elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen worden eveneens in 
aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

Waarom zouden de installaties die al operationeel zijn niet mogen worden meegerekend als 
zij aan de eisen voldoen?

Amendement 206
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten mogen ingevoerde 
elektriciteit die geproduceerd is op basis 
van hernieuwbare energiebronnen buiten 
de Gemeenschap, meetellen voor het 
behalen van hun streefcijfers. Om te 
vermijden dat zich een netto stijging van de 
broeikasgasemissies voordoet door de 
omleiding van bestaande hernieuwbare 
bronnen en de volledige of gedeeltelijke 

(18) De lidstaten mogen ingevoerde 
elektriciteit die geproduceerd is op basis 
van hernieuwbare energiebronnen buiten 
de Gemeenschap, meetellen voor het 
behalen van hun streefcijfers. Om een 
groter gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen niet alleen in de 
Europese Unie te bevorderen en om te 
vermijden dat zich een netto stijging van de 
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vervanging ervan door conventionele 
energiebronnen, mag alleen elektriciteit die 
wordt opgewekt door installaties op 
hernieuwbare energie die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden, worden 
meegerekend. Om te garanderen dat 
dergelijke ingevoerde elektriciteit op 
betrouwbare wijze kan worden getraceerd 
en meegerekend, moet de invoer 
plaatsvinden in het kader van een systeem 
van garanties van oorsprong. 
Overeenkomsten met derde landen 
betreffende de organisatie van deze handel 
in elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen worden eveneens in 
aanmerking genomen.

broeikasgasemissies voordoet door de 
omleiding van bestaande hernieuwbare 
bronnen en de volledige of gedeeltelijke 
vervanging ervan door conventionele 
energiebronnen, mag alleen elektriciteit die 
wordt opgewekt in landen met 
vergelijkbaar ambitieuze 
uitbreidingsdoelstellingen voor energie uit 
hernieuwbare bronnen en die is opgewekt 
door installaties op hernieuwbare energie 
die na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn operationeel zijn geworden en 
feitelijk ingevoerd en verbruikt is, worden 
meegerekend.   Om te garanderen dat 
dergelijke ingevoerde elektriciteit op 
betrouwbare wijze kan worden getraceerd 
en meegerekend, moet de invoer 
plaatsvinden in het kader van een 
openbaar systeem van garanties van 
oorsprong. Overeenkomsten met derde 
landen betreffende de organisatie van deze 
handel in elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen worden eveneens in 
aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

Om een onbelemmerde ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen mogelijk te 
maken, moet het gebruik ervan in zoveel mogelijk landen en regio's worden uitgebreid. 
Daarom mag op geen enkele wijze worden gestimuleerd dat armere landen elektriciteit uit 
herbieuwbare bronnen gaan exporteren in plaats van deze vooral zelf te gebruiken.

Amendement 207
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn verlangt niet van de 
lidstaten dat zij de verwerving van een 
garantie van oorsprong van andere 
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lidstaten of de overeenkomstige aankoop 
van elektriciteit erkennen als bijdrage tot 
de vervulling van een nationale 
quotumverplichting. Voor de bevordering 
van de handel in elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen en de 
vergroting van de transparantie voor de 
keuze van de verbruiker tussen 
elektriciteit uit niet-hernieuwbare en 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen is een garantie van de 
oorsprong van die elektriciteit evenwel 
noodzakelijk. Regelingen voor de garantie 
van oorsprong houden op zich niet het 
recht in om van de in verschillende 
lidstaten bestaande nationale 
steunregelingen gebruik te maken. Het is 
van belang dat alle vormen van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen onder een dergelijke 
garantie van oorsprong vallen.

Or. en

Amendement 208
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18bis) Als gevolg van het systeem van 
groothandelsprijzen voor elektriciteit biedt 
deze richtlijn een 'nieuwe start' voor 
investeringen in emissievrije 
kerninstallaties.  Elke investering in een 
nieuwe kerncentrale moet dan ook leiden 
tot een verhoging van het aandeel van de 
energie die uit hernieuwbare bronnen 
wordt geproduceerd,

Or. en
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Motivering

Investeringen in kernenergie leiden niet tot meer emissies, maar de investeerders moeten ook 
rekening houden met de verantwoordelijkheid om tevens de productie van hernieuwbare 
energie te verhogen.

Amendement 209
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18ter) Er moet een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen garanties van 
oorsprong en verhandelbare 
groenestroomcertificaten.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor duidelijkheid over de energiebron waarmee de elektriciteit is gewonnen en 
om de huidige markt van verhandelbare groenestroomcertificaten niet te verstoren, moet 
tussen beide een onderscheid worden gemaakt.

Amendement 210
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18quater) De lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het behalen van 
hun individuele doelen voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen. Zij 
hanteren verschillende vormen van 
nationale steunverlening voor 
hernieuwbare energiebronnen, waaronder 
groenestroomcertificaten, 
investeringssteun, belastingvrijstelling of -
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verlaging, terugbetaling van belasting en 
directe prijssteun. Een belangrijk middel 
om het doel van deze richtlijn te 
verwezenlijken is het garanderen van de 
goede werking van deze regelingen zolang 
er geen communautair raamwerk is, 
teneinde het vertrouwen van de 
investeerders te behouden.

Or. en

Motivering

Dank zij enkele zeer goede nationale steunprojecten in combinatie met een goed werkende 
Europese administratie is Europa wereldleider in hernieuwbare energie. Daarom moet 
ervoor worden gezorgd dat met deze steunmechanismen de verdere ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in Europa kan worden gewaarborgd.

Amendement 211
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18quinquies) Omdat de lidstaten directe 
en indirecte steun geven voor niet-
hernieuwbare energiebronnen zonder de 
daaruit voortvloeiende externe kosten 
volledig door te berekenen, is de interne 
energiemarkt verstoord ten gunste van 
deze energiebronnen. Adequate steun 
voor energie uit hernieuwbare bronnen 
kan derhalve niet als 
concurrentieverstoring worden 
beschouwd, maar moet worden opgevat 
als een middel om meer gelijkheid in de 
voorwaarden aan te brengen. Om te 
zorgen voor gelijke voorwaarden op de 
interne energiemarkt moeten lidstaten  
stimulansen kunnen vaststellen om het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen op de interne markt te vergroten
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Or. en

Motivering

Hernieuwbare energiebronnen leveren een bijdrage aan de bescherming van het milieu en 
veroorzaken geen bijkomende milieukosten. Een passende compensatie op grond van de 
vermijding van vervolgkosten kan daarom niet als concurrentieverstoring worden beschouwd.

Amendement 212
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het 
behalen van hun eigen nationale 
streefcijfers. Daarom moeten 
geharmoniseerde bepalingen voor het 
ontwerp en de overdracht van certificaten 
van oorsprong in deze sectoren worden 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale bindende 
doelstellingen. De succesvolle ontwikkeling van duurzame energiebronnen (DEB) in Europa 
is meestal te danken aan bijzonder goed ontworpen nationale steunprojecten en een goed 
werkende administratie. In de onderhavige richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in 
welke sector zij de meeste inspanningen willen leveren. Een aanvullend 
flexabiliteitsmechanisme is daarom overbodig.
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Amendement 213
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld.

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers, naast de vereiste 
nationale inspanningen  te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Inspanningen ter bevordering van hernieuwbare energie moeten eerst in het eigen land 
worden geleverd.

Amendement 214
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
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energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld.

energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld. 
Evenzo moet het stelsel van garanties van 
oorsprong ook gaan gelden voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
die zorgen voor een grotere flexibiliteit en 
minder kosten, om te voldoen aan de 
doelstellingen voor biobrandstoffen. 
Derhalve moeten ook geharmoniseerde 
bepalingen voor een systeem van 
verhandelbare rechten voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het systeem van garanties van oorsprong moet, in een apart stelsel voor verhandelbare 
rechten, worden uitgebreid met biobrandstoffen, om te zorgen voor een grotere flexibiliteit 
voor het bereiken van biobrandstofdoelen en om onnodige fysieke verplaatsing van 
biobrandstoffen te voorkomen. Het voorgestelde systeem sluit aan op bestaande 
steunmaatregelen ter ondersteuning van biobrandstoffen, zoals biobrandstofverplichtingen, 
en is gebaseerd op, in grote EU-landen reeds bestaande, systemen voor de handel in 
biobrandstofrechten.

Amendement 215
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
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moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld.

moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld. De 
overdracht van certificaten van oorsprong 
moet openstaan voor zowel regeringen als 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

Het zijn de ondernemingen die de feitelijke besluiten nemen voor investeringen in projecten 
voor hernieuwbare energie. Daarom is het belangrijk dat de ondernemingen zelf garanties 
van oorsprong bezitten en overdragen kunnen. Dit beginsel moet expliciet in de richtlijn 
worden erkend.

Amendement 216
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers. 
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld.

(19) Om het mogelijk te maken de kosten 
voor het bereiken van de in deze richtlijn 
vastgestelde streefcijfers te drukken, 
moeten lidstaten gemakkelijker energie 
kunnen gebruiken die in andere lidstaten 
uit hernieuwbare bronnen is opgewekt en 
moeten zij in andere lidstaten verbruikte 
energie voor elektriciteit, verwarming en 
koeling kunnen meetellen voor het behalen 
van hun eigen nationale streefcijfers.
Daarom moeten geharmoniseerde 
bepalingen voor het ontwerp en de 
overdracht van certificaten van oorsprong 
in deze sectoren worden vastgesteld. De 
overdracht van certificaten van oorsprong 
moet openstaan voor zowel regeringen als 
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ondernemingen.

Or. en

Amendement 217
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Alleen installaties met een capaciteit 
van minstens 5 MWth moeten worden 
verplicht om, wanneer zij daarom worden 
verzocht, garanties van oorsprong af te 
geven voor verwarming of koeling op 
basis van hernieuwbare energiebronnen, 
teneinde onnodige hoge administratieve 
kosten voor kleinere installaties, 
waaronder huishoudelijke installaties, te 
vermijden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale bindende 
doelstellingen. De succesvolle ontwikkeling van duurzame energiebronnen (DEB) in Europa 
is meestal te danken aan bijzonder goed ontworpen nationale steunprojecten en een goed 
werkende administratie. In de onderhavige richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in 
welke sector zij de meeste inspanningen willen leveren. Een aanvullend 
flexabiliteitsmechanisme is daarom overbodig.

Amendement 218
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Alleen installaties met een capaciteit 
van minstens 5 MWth moeten worden 

(20) Alleen installaties met een capaciteit 
van minstens 1 MWth moeten worden 

Adlib Express Watermark



AM\728452NL.doc 83/113 PE407.890v01-00

NL

verplicht om, wanneer zij daarom worden 
verzocht, garanties van oorsprong af te 
geven voor verwarming of koeling op basis 
van hernieuwbare energiebronnen, 
teneinde onnodige hoge administratieve 
kosten voor kleinere installaties, waaronder 
huishoudelijke installaties, te vermijden.

verplicht om, wanneer zij daarom worden 
verzocht, garanties van oorsprong af te 
geven voor verwarming of koeling op basis 
van hernieuwbare energiebronnen, 
teneinde onnodige hoge administratieve 
kosten voor kleinere installaties, waaronder 
huishoudelijke installaties, te vermijden.

Or. de

Motivering

Om voor het bereiken van de doelstellingen voor hernieuwbare energie ook  kleinere 
installaties in aanmerking te nemen -  die een aanzienlijk potentieel vormen -  moeten ook 
installaties met een capaciteit van minstens 1 MWth worden verplicht   garanties van 
oorsprong af te geven. 

Amendement 219
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om systemen van voorafgaande 
toestemming voor de overdracht van 
garanties van oorsprong naar of van 
andere lidstaten op te stellen als dit nodig 
is om een continue en evenwichtige 
energievoorziening te garanderen, om de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen te bereiken of 
om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen. Dergelijke systemen 
moeten beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is en mogen 
geen aanleiding geven tot willekeurige 
discriminatie.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale bindende 
doelstellingen. De succesvolle ontwikkeling van duurzame energiebronnen (DEB) in Europa 
is meestal te danken aan bijzonder goed ontworpen nationale steunprojecten en een goed 
werkende administratie. In de onderhavige richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in 
welke sector zij de meeste inspanningen willen leveren. Een aanvullend 
flexabiliteitsmechanisme is daarom overbodig.

Amendement 220
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om systemen van voorafgaande 
toestemming voor de overdracht van 
garanties van oorsprong naar of van 
andere lidstaten op te stellen als dit nodig 
is om een continue en evenwichtige 
energievoorziening te garanderen, om de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen te bereiken of 
om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen. Dergelijke systemen 
moeten beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is en mogen 
geen aanleiding geven tot willekeurige 
discriminatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong zijn geen verhandelbare goederen en kunnen niet worden 
overgedragen.
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Amendement 221
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om systemen van voorafgaande 
toestemming voor de overdracht van 
garanties van oorsprong naar of van 
andere lidstaten op te stellen als dit nodig 
is om een continue en evenwichtige 
energievoorziening te garanderen, om de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen te bereiken of 
om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen. Dergelijke systemen 
moeten beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is en mogen 
geen aanleiding geven tot willekeurige 
discriminatie.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en electriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen de lidstaten aan 
banden te leggen. Bovendien stroken dergelijke beperkingen niet met het 3e energiepakket dat 
precies grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.

Amendement 222
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om systemen van voorafgaande 
toestemming voor de overdracht van 
garanties van oorsprong naar of van 
andere lidstaten op te stellen als dit nodig 

(21) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om systemen van voorafgaande 
toestemming voor de overdracht van 
overdrachtsadministratiecertificaten naar 
of van andere lidstaten op te stellen als dit 
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is om een continue en evenwichtige 
energievoorziening te garanderen, om de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen te bereiken of om 
de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen. Dergelijke systemen 
moeten beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is en mogen 
geen aanleiding geven tot willekeurige 
discriminatie.

nodig is om een continue en evenwichtige 
energievoorziening te garanderen, om de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen te bereiken of om 
de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen. Dergelijke systemen 
moeten beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is en mogen 
geen aanleiding geven tot willekeurige 
discriminatie.

Or. en

Motivering

Een nieuwe flexibele manier om de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie te 
verwezenlijken wordt in deze richtlijn voorgesteld voor de landen die van een dergelijke 
regeling gebruik willen maken. Het is van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen 
garanties van oorsprong, die alleen zijn bedoeld voor openbaarmakingsdoeleinden, en 
overdrachtsadministratiecertificaten, die alleen zijn bedoeld voor de streefcijferadministratie.

Amendement 223
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Zodra het systeem van 
geharmoniseerde garanties van oorsprong 
is getest, moet de Commissie nagaan of 
verdere wijzigingen noodzakelijk zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale bindende 
doelstellingen. De succesvolle ontwikkeling van duurzame energiebronnen (DEB) in Europa 
is meestal te danken aan bijzonder goed ontworpen nationale steunprojecten en een goed 
werkende administratie. In de onderhavige richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in 
welke sector zij de meeste inspanningen willen leveren. Een aanvullend 
flexabiliteitsmechanisme is daarom overbodig.
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Amendement 224
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Zodra het systeem van 
geharmoniseerde garanties van oorsprong 
is getest, moet de Commissie nagaan of 
verdere wijzigingen noodzakelijk zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 225
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Zodra het systeem van 
geharmoniseerde garanties van oorsprong 
is getest, moet de Commissie nagaan of 
verdere wijzigingen noodzakelijk zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overweging is overbodig.

Adlib Express Watermark



PE407.890v01-00 88/113 AM\728452NL.doc

NL

Amendement 226
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om interferentie met steunregelingen 
voor bestaande installaties en 
overcompensatie van producenten van 
hernieuwbare energie te vermijden, wordt 
de overdraagbaarheid van garanties van 
oorsprong tussen lidstaten beperkt tot 
garanties die zijn afgegeven voor 
installaties die na de inwerkingtreding
van deze richtlijn in werking zijn gesteld 
en voor de extra energie die is 
geproduceerd door installaties die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn hun 
productiecapaciteit hebben vergroot.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale bindende 
doelstellingen. De succesvolle ontwikkeling van duurzame energiebronnen (DEB) in Europa 
is meestal te danken aan bijzonder goed ontworpen nationale steunprojecten en een goed 
werkende administratie. In de onderhavige richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in 
welke sector zij de meeste inspanningen willen leveren. Een aanvullend 
flexabiliteitsmechanisme is daarom overbodig.

Amendement 227
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om interferentie met steunregelingen 
voor bestaande installaties en 
overcompensatie van producenten van 
hernieuwbare energie te vermijden, wordt 
de overdraagbaarheid van garanties van 

Schrappen
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oorsprong tussen lidstaten beperkt tot 
garanties die zijn afgegeven voor 
installaties die na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in werking zijn gesteld 
en voor de extra energie die is 
geproduceerd door installaties die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn hun 
productiecapaciteit hebben vergroot.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong zijn geen verhandelbare goederen en kunnen niet worden 
overgedragen.

Amendement 228
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om interferentie met steunregelingen 
voor bestaande installaties en 
overcompensatie van producenten van 
hernieuwbare energie te vermijden, wordt 
de overdraagbaarheid van garanties van 
oorsprong tussen lidstaten beperkt tot 
garanties die zijn afgegeven voor 
installaties die na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn in werking zijn gesteld 
en voor de extra energie die is 
geproduceerd door installaties die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn hun 
productiecapaciteit hebben vergroot.

Schrappen

Or. en
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Amendement 229
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om interferentie met steunregelingen 
voor bestaande installaties en 
overcompensatie van producenten van 
hernieuwbare energie te vermijden, wordt 
de overdraagbaarheid van garanties van 
oorsprong tussen lidstaten beperkt tot 
garanties die zijn afgegeven voor 
installaties die na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn in werking zijn gesteld en 
voor de extra energie die is geproduceerd 
door installaties die na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn hun productiecapaciteit 
hebben vergroot.

(23) Om interferentie met steunregelingen 
voor bestaande installaties en 
overcompensatie van producenten van 
hernieuwbare energie te vermijden, wordt 
de overdraagbaarheid van 
overdrachtsadministratiecertificaten 
tussen lidstaten beperkt tot garanties die 
zijn afgegeven voor installaties die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in 
werking zijn gesteld en voor de extra 
energie die is geproduceerd door 
installaties die na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn hun productiecapaciteit 
hebben vergroot.

Or. en

Motivering

Een nieuwe flexibele manier om de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie te 
verwezenlijken wordt in deze richtlijn voorgesteld voor de landen die van een dergelijke 
regeling gebruik willen maken. Het is van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen 
garanties van oorsprong, die alleen zijn bedoeld voor openbaarmakingsdoeleinden, en 
overdrachtsadministratiecertificaten, die alleen zijn bedoeld voor de streefcijferadministratie.

Amendement 230
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het gebrek aan transparante regels en 
coördinatie tussen de verschillende 
vergunningsinstanties is een hinderpaal 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie gebleken. Wanneer nationale, 

(24) Het gebrek aan transparante regels en 
coördinatie tussen de verschillende 
vergunningsinstanties is een hinderpaal 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie gebleken.Wanneer nationale, 
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regionale en lokale autoriteiten hun 
administratieve procedures voor de afgifte 
van bouw- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor 
elektriciteitsopwekking, verwarming en 
koeling of de productie van 
vervoersbrandstoffen uit hernieuwbare 
energiebronnen herzien, moeten zij dan 
ook rekening houden met de specifieke 
structuur van de sector hernieuwbare 
energie. De voorschriften en regels op het 
gebied van ruimtelijke ordening moeten 
worden aangepast om rekening te houden 
met kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
apparatuur voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.

regionale en lokale autoriteiten hun 
administratieve procedures voor de afgifte 
van bouw- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor 
elektriciteitsopwekking, verwarming en 
koeling of de productie van 
vervoersbrandstoffen uit hernieuwbare 
energiebronnen herzien, moeten zij dan 
ook rekening houden met de specifieke 
structuur van de sector hernieuwbare 
energie.Er moet één administratief 
lichaam worden ingesteld dat 
verantwoordelijk is voor alle 
noodzakelijke toestemmingen.Dit lichaam 
moet op een niveau worden ingesteld dat 
zo dicht mogelijk bij de projecten ligt, bij 
voorkeur op gemeentelijk of regionaal 
niveau. De administratieve 
goedkeuringsprocedures moeten worden 
gestroomlijnd en er moeten duidelijke 
termijnen worden vastgesteld voor de 
goedkeuring van installaties, die gebruik 
maken van hernieuwbare bronnen. 1 De 
voorschriften en regels op het gebied van 
ruimtelijke ordening moeten worden 
aangepast om rekening te houden met 
kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
apparatuur voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.
1 Noot van de vertaler: Dit gedeelte is in de 
linkerkolom abusievelijk door de Commissie 
onvertaald gelaten.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om snel een vorm van hernieuwbare energie te gebruiken wordt vaak 
gedwarsboomd door gecompliceerde procedures, teveel besluitvormingsniveaus en een 
gebrek aan concentratie. Het is wenselijk om één niveau daarmee te belasten. Maar dat houdt 
niet in dat de vergunningverlenende instantie alleen een nationale instantie kan zijn. Wanneer 
gemeentes hun eigen planning voor hernieuwbare energie hebben gemaakt, moeten zij 
worden aangemoedigd en wellicht in samenwerking met een hoger administratief niveau als 
instantie worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de concentratie.
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Amendement 231
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het gebrek aan transparante regels en 
coördinatie tussen de verschillende 
vergunningsinstanties is een hinderpaal 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie gebleken. Wanneer nationale, 
regionale en lokale autoriteiten hun 
administratieve procedures voor de afgifte 
van bouw- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor 
elektriciteitsopwekking, verwarming en 
koeling of de productie van 
vervoersbrandstoffen uit hernieuwbare 
energiebronnen herzien, moeten zij dan 
ook rekening houden met de specifieke 
structuur van de sector hernieuwbare 
energie. Administrative approval 
procedures should be streamlined with 
clear deadlines for installations using 
energy from renewable sources. De 
voorschriften en regels op het gebied van 
ruimtelijke ordening moeten worden 
aangepast om rekening te houden met 
kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
apparatuur voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.

(24) Het gebrek aan transparante regels en 
coördinatie tussen de verschillende 
vergunningsinstanties is een hinderpaal 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie gebleken. Wanneer nationale, 
regionale en lokale autoriteiten hun 
administratieve procedures voor de afgifte 
van bouw- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor 
elektriciteitsopwekking, verwarming en 
koeling of de productie van 
vervoersbrandstoffen uit hernieuwbare 
energiebronnen herzien, moeten zij dan 
ook rekening houden met de specifieke 
structuur van de sector hernieuwbare 
energie. Er moet één administratief 
lichaam worden ingesteld dat 
verantwoordelijk is voor alle 
noodzakelijke toestemmingen. De 
administratieve goedkeuringsprocedures 
moeten worden gestroomlijnd en er moeten 
duidelijke termijnen worden vastgesteld 
voor de goedkeuring van installaties, die 
gebruik maken van hernieuwbare 
bronnen.1 De voorschriften en regels op het 
gebied van ruimtelijke ordening moeten 
worden aangepast om rekening te houden 
met kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
apparatuur voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.
1 Noot van de vertaler: Dit gedeelte is in de 
linkerkolom abusievelijk door de Commissie 
onvertaald gelaten.

Or. en
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Motivering

Hernieuwbare energie wordt vaak geconfronteerd met veel administratieve rompslomp en 
omdat veel ondernemingen in de sector tot het MKB behoren, moet deze zoveel mogelijk 
worden beperkt.

Amendement 232
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Op nationaal en regionaal niveau 
hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen geleid 
tot een aanzienlijke toename in het gebruik 
van hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere toepassingen van hernieuwbare 
energie in bouwvoorschriften en -regels 
worden aangemoedigd.

(26) Op nationaal en regionaal niveau 
hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe gebouwen geleid tot een 
aanzienlijke toename in het gebruik van 
hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere toepassingen van hernieuwbare 
energie in bouwvoorschriften en -regels 
worden aangemoedigd.

Or. de

Motivering

De minimumeisen die door deze regels en verplichtingen worden opgelegd moeten uitsluitend 
van toepassing zijn op nieuwe gebouwen.

Amendement 233
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Op nationaal en regionaal niveau (26) Op nationaal en regionaal niveau 
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hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen geleid 
tot een aanzienlijke toename in het gebruik 
van hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere toepassingen van hernieuwbare 
energie in bouwvoorschriften en -regels 
worden aangemoedigd.

hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe gebouwen geleid tot een 
aanzienlijke toename in het gebruik van 
hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere toepassingen van hernieuwbare 
energie in bouwvoorschriften en -regels 
worden aangemoedigd.

Or. de

Motivering

De vereiste om hernieuwbare energie te  gebruiken in gerenoveerde gebouwen vormt een 
buitensporige en onevenredige belasting voor eigenaren van onroerend goed. De renovatie 
zelf leidt over het algemeen tot aanzienlijke energiebesparingen. Voorts bestaan er in 
sommige lidstaten regels voor de bescherming van historische monumenten die 
onverenigbaar zijn met de vereiste om na een renovatie hernieuwbare energie te gebruiken.

Amendement 234
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Op nationaal en regionaal niveau 
hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen geleid 
tot een aanzienlijke toename in het gebruik 
van hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere toepassingen van 
hernieuwbare energie in 
bouwvoorschriften en -regels worden 
aangemoedigd.

(26) Op nationaal en regionaal niveau 
hebben regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen geleid 
tot een aanzienlijke toename in het gebruik 
van hernieuwbare energie. Dergelijke 
maatregelen moeten ook op ruimere 
Europese schaal worden aangemoedigd. 
Voorts moet ook de opname van energie-
efficiëntere gebouwen worden 
aangemoedigd. 
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Or. en

Motivering

Het gebruik van hernieuwbare energie, ook passieve vormen, in de bouwsector moet worden 
aangemoedigd. Dit moet echter deel uitmaken van een uitgebreide aanpak die gericht is op 
een algemene vermindering van het energiegebruik in deze sector en in elk afzonderlijk, zowel 
nieuw als gerenoveerd, gebouw.

Amendement 235
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26bis) De brandstofprijzen zijn gestegen 
en steeds meer mensen in de Europese 
Gemeenschap worden getroffen door 
brandstofarmoede; de kosten voor de 
consument moeten in het kader van een 
bevordering van energie uit hernieuwbare 
bronnen worden gezien. Er is een 
geïntegreerde aanpak nodig om 
brandstofarmoede uit te roeien, waarvan 
sociale maatregelen en de bescherming 
van kwetsbare consumenten deel moeten 
uitmaken, naast energie-efficiënte 
verbeteringen aan huizen en 
langetermijndoelstellingen ter 
vermindering van de uitstoot van koolstof.

Or. en

Amendement 236
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26a) In zijn resolutie van 14 februari 
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2006 met aanbevelingen aan de 
Commissie over verwarming en koeling 
met behulp van hernieuwbare 
energiebronnen1 heeft het Europees 
Parlement fiscale stimulansen, 
rechtstreekse investeringssteun, 
reguleringsmaatregelen en andere 
steunmechanismen ter bevordering van 
het gebruik van hernieuwbare-
energiesystemen, plaatselijke verwarming, 
afstandsverwarming en 
stadsverwarming/-koeling met 
hernieuwbare energie verlangd.
_______________________________

1 PB C 280 E van 29.11.2006, blz. 115.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 14 februari 2006 erkende het Europees Parlement de belangrijke rol van 
stadsverwarming/-koeling voor het bereiken van de EU-doelstelling om 20% van de energie 
op te wekken uit hernieuwbare vormen van energie.

Amendement 237
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te moedigen.

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen en hybride systemen die het 
gebruik van conventionele en 
hernieuwbare vormen van energie met 
elkaar verbinden, aan te moedigen.

Or. en
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Motivering

Hybride systemen, en systemen die gebruik maken van conventionele en hernieuwbare 
vormen van energie, kunnen zowel in economisch als milieuopzicht een optimale mogelijkheid 
zijn voor de invoering van hernieuwbare energie in de sectoren verwarming, koeling en 
stroomvoorziening. Consumenten moeten passende informatie krijgen om met kennis van 
zaken te kunnen besluiten hoe zij het verbruik van energie, de daarmee gepaard gaande 
emissies en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen terugdringen.

Amendement 238
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te moedigen.

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen en hybride systemen die het 
gebruik van conventionele en 
hernieuwbare vormen van energie met 
elkaar verbinden, aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Hybride systemen, en systemen die gebruik maken van conventionele en hernieuwbare 
vormen van energie, kunnen zowel in economisch als milieuopzicht een optimale mogelijkheid 
zijn voor de invoering van hernieuwbare energie in de sectoren verwarming, koeling en 
stroomvoorziening. Consumenten moeten passende informatie krijgen om met kennis van 
zaken te kunnen besluiten hoe zij het verbruik van energie, de daarmee gepaard gaande 
emissies en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen terugdringen.
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Amendement 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te moedigen.

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen en hybride systemen die het 
gebruik van conventionele en 
hernieuwbare vormen van energie met 
elkaar verbinden, aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Hybride systemen, en systemen die gebruik maken van conventionele en hernieuwbare 
vormen van energie, kunnen zowel in economisch als milieuopzicht een optimale mogelijkheid 
zijn voor de invoering van hernieuwbare energie in de sectoren verwarming, koeling en 
stroomvoorziening. Consumenten moeten passende informatie krijgen om met kennis van 
zaken te kunnen besluiten hoe zij het verbruik van energie, de daarmee gepaard gaande 
emissies en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen terugdringen.

Amendement 240
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te moedigen.

(27) Hiaten op het vlak van 
informatieverstrekking en opleiding, met 
name in de sector verwarming en koeling, 
moeten worden weggewerkt om de 
toepassing van zowel energie uit 
hernieuwbare bronnen alsook bijzonder 
energie- efficiënte technologieën aan te 
moedigen.
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Or. en

Motivering

Beleid moet niet op grond van gebruikte middelen maar van doelgerichte verplichtingen 
worden vastgesteld. Het gaat er dus om hoe hernieuwbare energie optimaal met bijzonder 
energie-efficiënte technologieën kan worden gecombineerd, en niet om een keuze tussen deze 
mogelijkheden. Daar komt nog bij dat het bij bepaalde gebouwen ter plaatse wellicht 
helemaal niet mogelijk is om hernieuwbare vormen van energie te gebruiken.

Amendement 241
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie. Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven op kwesties die niet in 
deze richtlijn zijn geregeld, zoals de 
erkenning van beroepskwalificaties van 
installateurs die niet gecertificeerd zijn in 
een lidstaat.

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie.  Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven op de  erkenning van 
beroepskwalificaties voor 
gereglementeerde beroepen.  Als de 
toegang tot of de uitoefening van het 
beroep van installateur is 
gereglementeerd, zijn de voorwaarden 
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voor erkenning van de 
beroepskwalificaties vastgelegd in 
richtlijn 2005/36/EG;  deze voorwaarden 
gelden ook voor installateurs die 
gecertificeerd zijn in een lidstaat.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG regelt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde 
beroepen. Zij moet ook gelden voor installateurs die zich vrijwillig overeenkomstig de 
richtlijn inzake hernieuwbare energie hebben laten certificeren. Installatie van apparatuur 
die werkt op hernieuwbare energie vormt slechts een deel van de werkzaamheden van, 
bijvoorbeeld, verwarmingsmonteurs. Certificering voor slechts een onderdeel van een 
gereglementeerd  beroep mag er niet toe leiden dat het gehele beroep mag worden 
uitgeoefend. De rechtsgrondslag voor kwesties in verband met de erkenning van 
beroepskwalificaties is art. 47 van het EG-Verdrag.

Amendement 242
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
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energie. Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven op kwesties die niet in 
deze richtlijn zijn geregeld, zoals de 
erkenning van beroepskwalificaties van 
installateurs die niet gecertificeerd zijn in 
een lidstaat.

energie.  Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven voor de  erkenning van 
beroepskwalificaties voor 
gereglementeerde beroepen.  Als de 
toegang tot of de uitoefening van het 
beroep van installateur is 
gereglementeerd, zijn de voorwaarden 
voor erkenning van de 
beroepskwalificaties vastgelegd in 
richtlijn 2005/36/EG;  deze voorwaarden 
gelden ook voor installateurs die 
gecertificeerd zijn in een lidstaat.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG regelt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde 
beroepen. Zij moet ook gelden voor installateurs die zich vrijwillig overeenkomstig de 
richtlijn inzake hernieuwbare energie hebben laten certificeren. Installatie van apparatuur 
die werkt op hernieuwbare energie vormt slechts een deel van de werkzaamheden van, 
bijvoorbeeld, verwarmingsmonteurs. Certificering voor slechts een onderdeel van een 
gereglementeerd  beroep mag er niet toe leiden dat het gehele beroep mag worden 
uitgeoefend. De rechtsgrondslag voor kwesties in verband met de erkenning van 
beroepskwalificaties is art. 47 van het EG-Verdrag.

Amendement 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
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garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie. Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven op kwesties die niet in 
deze richtlijn zijn geregeld, zoals de 
erkenning van beroepskwalificaties van 
installateurs die niet gecertificeerd zijn in 
een lidstaat.

garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie.  Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven voor de  erkenning van 
beroepskwalificaties voor 
gereglementeerde beroepen.  Als de 
toegang tot of de uitoefening van het 
beroep van installateur is 
gereglementeerd, zijn de voorwaarden 
voor erkenning van de 
beroepskwalificaties vastgelegd in 
richtlijn 2005/36/EG;  deze voorwaarden 
gelden ook voor installateurs die 
gecertificeerd zijn in een lidstaat.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG regelt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde 
beroepen. Zij moet ook gelden voor installateurs die zich vrijwillig overeenkomstig de 
richtlijn inzake hernieuwbare energie hebben laten certificeren. Installatie van apparatuur 
die werkt op hernieuwbare energie vormt slechts een deel van de werkzaamheden van, 
bijvoorbeeld, verwarmingsmonteurs. Certificering voor slechts een onderdeel van een 
gereglementeerd beroep mag er niet toe leiden dat het gehele beroep mag worden 
uitgeoefend. De rechtsgrondslag voor kwesties in verband met de erkenning van 
beroepskwalificaties is art. 47 van het EG-Verdrag.
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Amendement 244
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie. Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven op kwesties die niet in 
deze richtlijn zijn geregeld, zoals de 
erkenning van beroepskwalificaties van 
installateurs die niet gecertificeerd zijn in 
een lidstaat.

(28) Er is behoefte aan een gecoördineerde 
aanpak om de opleiding te verbeteren; 
passende certificaten moeten ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
installateurs van apparatuur op basis van 
hernieuwbare energie om 
marktverstoringen te voorkomen en om 
producten en diensten van hoge kwaliteit te 
garanderen voor de consumenten. 
Nationale certificeringsregelingen moeten 
wederzijds worden erkend door de lidstaten 
en moeten daarom gebaseerd zijn op 
geharmoniseerde minimumbeginselen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met Europese technologienormen en 
bestaande opleidings- en 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie.  Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties moet van 
toepassing blijven voor de  erkenning van 
beroepskwalificaties voor 
gereglementeerde beroepen.  Als de 
toegang tot of de uitoefening van het 
beroep van installateur is 
gereglementeerd, zijn de voorwaarden 
voor erkenning van de 
beroepskwalificaties vastgelegd in 
richtlijn 2005/36/EG;  deze voorwaarden 
gelden ook voor installateurs die 
gecertificeerd zijn in een lidstaat.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG regelt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde 
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beroepen. Zij moet ook gelden voor installateurs die zich vrijwillig overeenkomstig de 
richtlijn inzake hernieuwbare energie hebben laten certificeren. Installatie van apparatuur 
die werkt op hernieuwbare energie vormt slechts een deel van de werkzaamheden van, 
bijvoorbeeld, verwarmingsmonteurs. Certificering voor slechts een onderdeel van een 
gereglementeerd beroep mag er niet toe leiden dat het gehele beroep mag worden 
uitgeoefend. De rechtsgrondslag voor kwesties in verband met de erkenning van 
beroepskwalificaties is art. 47 van het EG-Verdrag.

Amendement 245
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28bis) Warmtekrachtcentrales 
combineren optimaal de voordelen van de 
verschillende vormen van hernieuwbare 
energie en zijn net zo betrouwbaar en 
efficiënt als een traditionele grote 
krachtcentrale. De Commissie zou de 
uitbreiding van en verder onderzoek naar 
dit soort warmtekrachtcentrales adequaat 
moeten stimuleren.  De stijgende 
energieproductie uit hernieuwbare 
energie in Europa kan zo doeltreffender 
worden gebruikt, omdat met behulp van 
warmtekrachtcentrales de energie die in 
heel Europa met wind-, biomassa-, 
waterkracht- en fotovoltaïsche installaties 
wordt geproduceerd, gekoppeld en
gestuurd kan worden.

Or. de

Motivering

Met warmtekrachtcentrales kunnen de voor- en nadelen van hernieuwbare energie op elkaar 
worden afgestemd. Energie uit windinstallaties en zonnecellen, die alleen in geval van 
beschikbaarheid wordt opgewekt, kan dan zo nodig worden aangevuld met energie uit biogas 
en waterkracht.

Adlib Express Watermark



AM\728452NL.doc 105/113 PE407.890v01-00

NL

Amendement 246
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In Richtlijn 2005/36/EG zijn eisen 
vastgesteld voor de wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties, onder meer voor 
architecten, maar voorts moet ook worden 
gegarandeerd dat architecten en planologen 
in hun plannen en ontwerpen voldoende 
rekening houden met het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen. De 
lidstaten moeten terzake duidelijke 
richtsnoeren opstellen, onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG en 
met name de artikelen 46 en 49.

(29) In Richtlijn 2005/36/EG zijn eisen 
vastgesteld voor de wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties, onder meer voor 
architecten, maar voorts moet ook worden 
gegarandeerd dat architecten en planologen 
in hun plannen en ontwerpen voldoende 
rekening houden met een optimale 
combinatie van energie uit hernieuwbare 
bronnen en bijzonder energie-efficiënte 
technologieën. De lidstaten moeten terzake 
duidelijke richtsnoeren opstellen, 
onverminderd de bepalingen van Richtlijn 
2005/36/EG en met name de artikelen 46 
en 49.

Or. en

Motivering

Beleid moet niet op grond van gebruikte middelen maar van doelgerichte verplichtingen 
worden vastgesteld. Het gaat er dus om hoe hernieuwbare energie optimaal met bijzonder 
energie-efficiënte technologieën kan worden gecombineerd, en niet om een keuze tussen deze 
mogelijkheden. Daar komt nog bij dat het bij bepaalde gebouwen ter plaatse wellicht 
helemaal niet mogelijk is om hernieuwbare vormen van energie te gebruiken.
Efficiënt energiegebruik is van wezenlijk belang om de doelen van 2020 te halen. Dat is 
vooral belangrijk voor gebouwen omdat deze een belangrijk potentieel aan energie-efficiëntie 
hebben.

Amendement 247
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In Richtlijn 2005/36/EG zijn eisen 
vastgesteld voor de wederzijdse erkenning 

(29) In Richtlijn 2005/36/EG zijn eisen 
vastgesteld voor de wederzijdse erkenning 
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van beroepskwalificaties, onder meer voor 
architecten, maar voorts moet ook worden 
gegarandeerd dat architecten en planologen 
in hun plannen en ontwerpen voldoende 
rekening houden met het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen. De 
lidstaten moeten terzake duidelijke 
richtsnoeren opstellen, onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG en 
met name de artikelen 46 en 49.

van beroepskwalificaties, onder meer voor 
architecten, maar voorts moet ook worden 
gegarandeerd dat architecten en planologen 
in hun plannen en ontwerpen voldoende 
rekening houden met een optimale 
combinatie van energie uit hernieuwbare 
bronnen en bijzonder energie-efficiënte 
technologieën. De lidstaten moeten terzake 
duidelijke richtsnoeren opstellen, 
onverminderd de bepalingen van Richtlijn 
2005/36/EG en met name de artikelen 46 
en 49.

Or. en

Motivering

Beleid moet niet op grond van gebruikte middelen maar van doelgerichte verplichtingen 
worden vastgesteld. Het gaat er dus om hoe hernieuwbare energie optimaal met bijzonder 
energie-efficiënte technologieën kan worden gecombineerd, en niet om een keuze tussen deze 
mogelijkheden. Daar komt nog bij dat het bij bepaalde gebouwen ter plaatse wellicht 
helemaal niet mogelijk is om hernieuwbare vormen van energie te gebruiken. Efficiënt 
energiegebruik is van wezenlijk belang om de doelen van 2020 te halen. Dat is vooral 
belangrijk voor gebouwen omdat deze een belangrijk potentieel aan energie-efficiëntie 
hebben.

Amendement 248
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29bis) Integratie van het netwerk van 
producenten van energie uit 
hernieuwbare bronnen en het gebruik van 
systemen voor de opslag van niet 
permanent ter beschikking staande 
energie (b.v. van batterijen) voor een 
"geïntegreerde" winning van energie uit 
hernieuwbare vormen van energie moet 
krachtig worden gesteund.

Or. en
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Motivering

De onevenwichtige relatie tussen het aanbod van en de vraag naar hernieuwbare energie 
maakt duidelijk, hoe groot de behoefte is aan efficiënte capaciteit voor de tijdelijke opslag van 
energie. 

Amendement 249
Vittorio Prodi

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 en gas 
op basis van hernieuwbare energiebronnen 
op het elektriciteits- en gasnet moeten 
objectief, transparant en niet-
discriminerend zijn; bovendien moet 
rekening worden gehouden met de 
voordelen die ingebedde operatoren 
opleveren voor het net.

Or. it

Motivering

De bepalingen moeten ook van toepassing zijn op de productie van gas uit hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 250
Umberto Guidoni

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; 

(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; 
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bovendien moet rekening worden 
gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net.

bovendien moet rekening worden 
gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net, waarbij 
gezorgd moet worden voor volledige 
benutting van de productiecapaciteit, met 
name door een specifiek programma voor 
de verdeling van de aansluitkosten.

Or. it

Amendement 251
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30bis)Stroomproducenten die gebruik 
willen maken van het potentieel aan 
hernieuwbare vormen van energie in 
perifere gebieden van de Gemeenschap, 
met name eilanden en gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid, moeten kunnen 
profiteren van redelijke aansluitkosten. 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat zij 
in vergelijking met producenten in 
centraler gelegen, meer 
geïndustrialiseerde en sterker bevolkte 
gebieden niet in het nadeel zijn.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt het belang van transparante en niet-discriminerende 
netaansluitingskosten onderstreept. Dit staat buiten kijf, maar een zekere verschuiving in de 
interpretatie van het beginsel "non-discriminatie" ligt op de loer. Bij een verbod op elke vorm 
van beleid die niet gericht is op handhaving van gelijke concurrentievoorwaarden, wordt 
geen rekening gehouden met de speciale behoeften van geïsoleerde gemeenschappen.
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Amendement 252
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijke autoriteit voor het 
beheer van de toestemmingen, 
certificering en het verlenen van 
vergunningen voor hernieuwbare-energie 
systemen moet objectief, transparant, niet-
discriminerend en evenredig zijn bij het 
regelen van specifieke projecten. Elk 
misbruik van of elke kunstmatig 
gecreëerde belemmering voor 
hernieuwbare-energie projecten, b.v. dat 
zij onterecht worden behandeld als 
projecten met een groot 
gezondheidsrisico, moet derhalve worden 
bestreden.

Or. en

Motivering

Overdreven administratieve belemmeringen met betrekking tot de ontwikkeling van 
hernieuwbare vormen van energie moet worden verboden.

Amendement 253
Claude Turmes

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 

Schrappen
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gegeven aan de betrokken producenten.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen behoefte aan een dergelijke overweging.

Amendement 254
Herbert Reul

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 moet het 
mogelijk zijn de netwerkexploitant op te 
dragen een uitbreiding van de 
netwerkcapaciteit in overweging te 
nemen.

Or. de

Motivering

De meeste lidstaten bevorderen de winning van stroom uit hernieuwbare vormen van energie 
reeds met vaste vergoedingen voor de levering van elektriciteit, die uit openbare middelen 
worden betaald. Maar bij stroom leidt dit soort vaste vergoedingen voor de levering van 
elektriciteit tot prijsverhogingen. Wanneer nu ook nog compensaties worden betaald  voor 
gevallen waarin de extra geproduceerde  stroom niet in het net kan worden opgenomen - b.v. 
tijdens een storm in het geval van windenergie - zou daardoor de stroomprijs nog verder 
stijgen, zonder dat dit van nut is voor de beoogde uitbreiding van het net.
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Amendement 255
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33bis) Energie die wordt geproduceerd 
door offshore- windkrachtcentrales die 
buiten de territoriale wateren liggen, moet 
worden toegerekend aan de lidstaat, aan 
het net waarvan deze zijn aangesloten.

Or. de

Motivering

In enkele lidstaten zullen de offshore-windkrachtcentrales buiten de territoriale wateren 
liggen. Ook deze centrales moeten in aanmerking worden genomen.

Amendement 256
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De productie van biobrandstoffen
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria. 

(34) De productie van biomassa voor 
energiedoeleinden moet op milieu- en 
sociaalduurzame wijze gebeuren. 
Biomassa voor energie die wordt gebruikt 
om de streefcijfers van deze richtlijn te 
halen en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de sociale en 
milieuduurzaamheidscriteria.

Or. en

Motivering

Sociale en milieuduurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle toepassingen van biomassa.

Adlib Express Watermark



PE407.890v01-00 112/113 AM\728452NL.doc

NL

Amendement 257
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De productie van biobrandstoffen 
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria.

(34) De productie van biobrandstoffen 
moet op milieuduurzame wijze en in 
overeenstemming met de 
arbeidswetgeving gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de  
milieuduurzaamheidscriteria en in 
overeenstemming zijn met de verdragen 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
inzake de rechten en 
arbeidsomstandigheden van arbeiders. 

Or. it

Motivering

Naleving van de arbeidswetgeving moet een essentieel criterium zijn en op gelijke voet staan 
met milieuduurzaamheid, en de ratificatie en tenuitvoerlegging van de belangrijkste, door de 
IAO vastgestelde arbeidsnormen, moet worden gecontroleerd.

Amendement 258
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De productie van biobrandstoffen
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 

(34) De productie van biomassa moet op 
milieuduurzame wijze gebeuren. Biomassa
die wordt gebruikt om de streefcijfers van 
deze richtlijn te halen en die steun genieten 
op basis van nationale steunregelingen 
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nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria.

moeten dan ook voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria.

Or. en

Motivering

Waarom zouden alleen biobrandstoffen en biovloeistoffen milieuduurzaam zijn en niet andere 
biomassa?

Amendement 259
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De productie van biobrandstoffen 
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria. 

(34) De productie van biobrandstoffen 
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de sociale en 
milieuduurzaamheidscriteria. 

Or. en
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