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Amendement 419
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast. 

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast in samenwerking met zijn regionale 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Gedecentraliseerde regeringen moeten in dit verband hun verplichtingen nakomen.

Amendement 420
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast.

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast in samenwerking met zijn regionale 
autoriteiten en in nauw overleg met de 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

De regionale autoriteiten moeten nadrukkelijk worden betrokken bij het proces van het 
opstellen van nationale actieplannen.  De belanghebbenden moeten met hun technische 
deskundigheid, actief worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale actieplannen ten 
einde de stabiliteit van investeringen op de lange termijn te bevorderen.
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Amendement 421
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor de verschillende vervoerswijzen, 
elektriciteit en verwarming en koeling in 
2020 zijn vermeld, moeten passende 
maatregelen zijn opgenomen om deze 
streefcijfers te halen, inclusief nationale 
beleidsmaatregelen om de bestaande 
biomassa te ontwikkelen en nieuwe 
biomassa gebruiksklaar te maken voor 
verschillende toepassingen, en om het 
gebruik ervan voor elektriciteit en 
verwarming en koeling, alsmede in de 
verschillende vervoerswijzen te 
bevorderen, rekening houdend met de 
concurrentie van het niet voor energie-
opwekking bestemde gebruik (in het 
bijzonder de voedingsmiddelenproductie 
en recycling) en moet worden vermeld 
welke maatregelen worden genomen om 
aan de eisen van de artikelen 12 tot en met 
17 te voldoen. Voor elke maatregelen 
moeten de kosten worden opgevoerd.
[Noot van de vertaler: de woorden in niet-
vet cursief komen in de Duitse versie, maar 
niet in de Nederlandse versie van 
COM(2008)19 voor.]

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt ( artikel 174, lid 2, van het EU-Verdrag) 
moeten de vervoerswijzen die momenteel de grootste hoeveelheid fossiele energie verbruiken 
en de hoogste CO2-uitstoot veroorzaken, het meeste bijdragen tot het halen van het 
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streefcijfer van 10% hernieuwbare energie. De voorgestelde toevoeging zorgt voor 
transparantie ten aanzien van de lastenverdeling in de vervoerssector.

Amendement 422
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, plus het 
streefcijfer van de lidstaat inzake energie-
efficiëntie voor het vervoer, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

Or. en

Motivering

Aangezien het streefcijfer voor hernieuwbare energie een in percentages uitgedrukt 
streefcijfer is, is het van essentieel belang dit in aanmerking te nemen naast de maatregelen 
ter vermindering van de totale vraag naar energie.
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Amendement 423
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
samenwerking tussen plaatselijke, 
regionale en nationale autoriteiten,
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande energiebronnen te ontwikkelen 
en nieuwe energiebronnen gebruiksklaar 
te maken voor verschillende toepassingen, 
en moet worden vermeld welke 
maatregelen worden genomen om aan de 
eisen van de artikelen 12 tot en met 17 te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Hoewel op nationaal niveau projecten voor hernieuwbare energie aanvaard zijn en bevorderd 
worden, ontstaan vaak problemen bij het accepteren en toestaan van stadia op plaatselijk 
niveau. Derhalve is het nuttig ervoor te zorgen dat met de nationale actieplannen wordt 
gewaarborgd dat de coördinatie tussen de diverse overheidsniveaus in de lidstaten wordt 
bevorderd. Verwijzingen naar biomassa alleen beperken de reikwijdte van het lid.

Amendement 424
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
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aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen, nieuwe 
biomassa gebruiksklaar te maken voor 
verschillende toepassingen en het aandeel 
biomassa voor de installaties van 
warmtekrachtkoppeling te verhogen, en 
moet worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

Or. fr

Motivering

De lidstaten vervullen een sleutelrol bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn. De 
biomassareserves in de landen van de Europese Unie zijn beperkt en het is aan de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de biomassaketen ten volle kan bijdragen aan de inspanning om het 
aandeel hernieuwbare energie te verhogen. De verbranding van biomassa leidt tot aanzienlijk 
energieverlies en het is van fundamenteel belang dat de biomassa bij voorkeur wordt gebruikt 
in warmtekrachtkoppelingsinstallaties, te einde het verlies bij het omzettingsproces tot een 
minimum te beperken.

Amendement 425
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande hernieuwbare energiebronnen
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nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

te ontwikkelen en nieuwe hernieuwbare 
energiebronnen gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn betreft niet slechts biomassa, maar ook hernieuwbare energiebronnen. Hiertoe 
behoren wind-, water- en zonne-energie, enz.

Amendement 426
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen en om 
de wetgevings- en andere belemmeringen 
voor de ontwikkeling van energie uit 
hernieuwbare bronnen weg te nemen.

De nationale actieplannen omvatten 
tevens maatregelen om te zorgen voor 
toereikende tankmogelijkheden voor 
nulemissievoertuigen. 

Or. en
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Motivering

De doorbraak van veelbelovende technologieën wordt vaak gehinderd door een gebrek aan 
infrastructuur. Het ontbreken van oplaad- en tankmogelijkheden voor nulemissievoertuigen, 
zoals auto's die op elektriciteit of waterstof rijden, is een van de redenen waarom 
consumenten deze voertuigen niet kopen.

Amendement 427
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarenboven worden in de nationale 
actieplannen de bijdragen uit de 
verschillende sectoren van de economie 
aan het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen vermeld. Vooral de 
bijdragen van de verschillende 
vervoerswijzen worden duidelijk met 
documenten gestaafd.

Or. en

Motivering

De nadruk op onderzoek en ontwikkeling in deze richtlijn is van het allergrootste belang.

Amendement 428
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen wordt de 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
genoemde streefcijfers vermeld, samen 
met de maatregelen inzake de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
energie-efficiëntieplannen die worden 
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geregeld in Richtlijn 2006/32/EG.

Or. it

Motivering

In het licht van het directe verband tussen de verbetering van de energie-efficiëntie en het 
halen van de streefcijfers inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen is het van 
essentieel belang dat de nationale maatregelen inzake de energie-efficiëntie integraal deel 
uitmaken van de nationale actieplannen.

Amendement 429
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de nationale actieplannen wordt 
speciaal de nadruk gelegd op de 
inspanningen inzake onderzoek en 
ontwikkeling betreffende energie uit 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparingen. 

Or. en

Motivering

De nadruk op onderzoek en ontwikkeling in deze richtlijn is van het allergrootste belang.

Amendement 430
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als richtsnoer voor de lidstaten 
geeft de Commissie vóór 30 juni 2009 een 
bindend sjabloon aan voor actieplannen 
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inzake hernieuwbare energiebronnen, dat 
de volgende minimumvereisten bevat:
(a) referentiestatistieken voor de lidstaten 
over het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie 
voor 2005 en het meest recente 
beschikbare jaar, waarbij het 
eindverbruik van energie wordt 
gedefinieerd aan de hand van:
vaste brandstoffen, olie, gas, 
hernieuwbare energiebronnen, 
elektriciteit en warmte (afgeleide warmte, 
stadsverwarming en koeling); warmte- en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare energiebronnen;
- industrie, huishoudens, diensten en 
vervoer;
- elektriciteit (met uitzondering van 
elektriciteit voor verwarming en koeling), 
warmte (met inbegrip van elektriciteit 
voor verwarming en koeling) en vervoer; 
in elk geval uit hernieuwbare en niet-
hernieuwbare energiebronnen;
(b) bindende streefcijfers die de lidstaten 
vóór 2020 moeten halen voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie, zoals 
aangegeven in deel A van bijlage I;
(c) bindende interim-streefcijfers voor de 
lidstaten, zoals aangegeven in deel B van 
bijlage I;
(d) bindende streefcijfers die de lidstaten 
vóór 2020 moeten halen, alsmede interim-
streefcijfers voor de aandelen energie uit 
hernieuwbare bronnen in elektriciteit, 
verwarming, koeling en vervoer:
(i) bindende streefcijfers voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit in 2020, teneinde te voldoen 
aan deel A van bijlage I;
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- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit, teneinde te 
voldoen aan deel B van bijlage I;
(ii) bindende streefcijfers voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling in 2020, teneinde 
te voldoen aan deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling, 
teneinde te voldoen aan deel B van bijlage 
I;
(iii) bindende streefcijfers voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel  
energie uit hernieuwbare bronnen in 
vervoer in 2020, teneinde te voldoen aan 
deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer, teneinde te voldoen 
aan deel B van bijlage I;
(e) maatregelen om te voldoen aan de in 
onder (a) t/m (d) opgesomde streefcijfers, 
met inbegrip van:
(i) een overzichtstabel van alle 
maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen;
(ii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit:
- algemene maatregelen met inbegrip van 
fiscale, financiële, juridische en andere 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen, met name in afgelegen 
en geïsoleerde gebieden met een groot 
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potentieel aan hernieuwbare energie, 
zoals dunbevolkte bergachtige regio's of 
eilanden;
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12, 13 en 14;
(iii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling:
- algemene maatregelen met inbegrip van 
fiscale, financiële, juridische en andere 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen, met name in afgelegen 
en geïsoleerde gebieden met een groot 
potentieel aan hernieuwbare energie, 
zoals dunbevolkte bergachtige regio's of 
eilanden;
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13;
(iv) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer:
- algemene maatregelen, met inbegrip van 
fiscale, financiële, juridische en andere 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen;
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13 en in 
artikel 15, 16 en 17;
(v) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het gebruik van energie uit biomassa:
- algemene maatregelen, met inbegrip van 
fiscale, financiële, juridische en andere 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen;
- specifieke maatregelen voor het 
mobiliseren van nieuwe biomassa, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volgende 
beginselen:
- de hoeveelheid benodigde biomassa om 
te voldoen aan de doelstellingen;
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- het soort en de oorsprong van biomassa 
moeten worden gedefinieerd;
- de beschikbaarheid, het potentieel en de 
invoer van biomassa moeten aansluiten 
op de biomassadoelstelling;
- er worden maatregelen afgebakend om 
de beschikbaarheid van biomassa te 
verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met andere biomassagebruikers 
(landbouw- en bosbouwsectoren);
(f) beoordelingen:
(i) de totale bijdrage die wordt verwacht 
van elke technologie voor hernieuwbare 
energie om te voldoen aan het bindende 
streefcijfer voor 2020 en de bindende 
interim-streefcijfers voor de aandelen 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit, verwarming en koeling en 
vervoer;
(ii) het brutoverbruik en eindverbruik van 
energie in 2020 op basis van een scenario 
voor gebruik onder normale 
omstandigheden en een scenario voor 
efficiëntie;
(iii) een strategische milieubeoordeling 
zoals geformuleerd in Richtlijn 
2001/42/EG betreffende strategische 
milieubeoordeling, waarin zowel de 
voordelen als de gevolgen voor het milieu 
staan vermeld als het gaat om het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen.

Or. en

Motivering

Verafgelegen en geïsoleerde gebieden, met name eilanden, hebben vaak een groot potentieel 
van hernieuwbare energiebronnen dat niet naar behoren wordt geëxploiteerd ten gevolge van 
gebrek aan kennis, passende planning en de betreffende financiële instrumenten. 
Hernieuwbare energie kan deze gebieden van onderontwikkelde gebieden veranderen in 
voorlopers bij het halen van de streefcijfers van de EU een zij kan bijdragen tot de evolutie 
van het Europese ontwikkelingsmodel.
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Amendement 431
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie ontwikkelt vóór 30 
juni 2009 een gemeenschappelijke 
bindende sjabloon voor nationale 
actieplannen in een bijlage bij deze 
richtlijn. Die sjabloon dient als richtsnoer 
voor de lidstaten en wordt ontwikkeld in 
overleg met de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld.
In deze richtsnoeren wordt de structuur 
van de nationale actieplannen 
aangegeven, met inbegrip van 
gestandaardiseerde informatie over de 
sturende instrumenten en alle 
maatregelen die de lidstaten willen 
gebruiken om hun nationale streefcijfers 
te halen, de metingen/methoden en 
referentiestatistieken voor de berekening 
van het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen, de geplande maatregelen 
uitgesplitst naar technologie (zoals 
windenergie, bio-energie en zonne-
energie) en naar sector (zoals industrie, 
huishoudens en diensten, alsmede 
vervoer).
De lidstaten brengen verslag uit van de 
algemene maatregelen, met inbegrip van 
fiscale, financiële, juridische of andere 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, alsmede geplande acties voor 
het gebruik van hernieuwbare energie in 
de overheidssector.
Ter vergroting van de transparantie voor 
beleggers in hernieuwbare energie wordt 
in de nationale actieplannen een 
beschrijving van de subsidieniveaus voor 
de diverse technologieën opgenomen. Die 
informatie wordt door de Commissie 
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bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 432
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien verscheidene lidstaten van 
plan zijn hun streefcijfers gezamenlijk te 
verwezenlijken, legt elk van deze lidstaten 
de details van de betrokken 
overeenkomsten vast in zijn nationale 
actieplan.

Or. en

Motivering

Gezamenlijke bilaterale en multilaterale actie van de lidstaten vormt de beste manier om 
ervoor te zorgen dat de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie op efficiënte wijze 
kunnen worden verwezenlijkt zonder de bestaande steunregelingen te ondermijnen.

Amendement 433
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het opzetten en beheren van de 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energiebronnen streven de lidstaten 
ernaar te zorgen voor stabiele 
kadervoorwaarden op de lange termijn.

Or. en
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Motivering

Plotselinge en voortdurende veranderingen in een steunregeling verhogen de onzekerheid 
voor de beleggers en daardoor de kosten voor de consument. Alleen stabiele 
kadervoorwaarden kunnen dit terugdringen.

Amendement 434
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de nationale actieplannen wordt 
tevens vastgelegd op welke wijze de 
lidstaten de streefcijfers voor de productie 
van hernieuwbare energie willen 
verwezenlijken. Doel is een situatie te 
voorkomen waarin een lidstaat die heeft 
besloten de capaciteit van de 
energieproductie te verminderen, welke 
niet bijdraagt tot hogere CO2-emmissies, 
deze vermindering compenseert door in 
het buitenland geproduceerde energie te 
importeren. Hiermee wordt ervoor 
gezorgd dat een situatie wordt vermeden 
waarin de geleidelijke afschaffing van 
CO2-verminderende productiebronnen 
resulteert in de teloorgang van de 
resultaten die in de strijd tegen 
koolstofdioxide-emissies zijn geboekt. 

Or. sv

Motivering

Koolstofdioxide-emissies mogen niet toenemen ten gevolge van een vervanging van CO2-
verminderende productiebronnen door invoer. Ter garantie van de toekomstige 
energieleveranties voor de EU mag de hoeveelheid energie die het betreffende land bijdraagt 
aan de toekomstige interne energiemarkt, evenmin erg afnemen. Het is van groot belang dat 
de totale streefcijfers ter vermindering van de emissies niet in het gedrang komen.
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Amendement 435
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Vóór 30 juni 2009 komt de 
Commissie met een sjabloon voor de 
nationale actieplannen om de lidstaten 
richtsnoeren te geven inzake de 
minimumvereisten uit hoofde van artikel 
3.

Or. en

Motivering

Het ontbreken van een sjabloon voor de nationale actieplannen inzake de energie-efficiëntie 
kan tot vertragingen bij het indienen van deze plannen leiden.

Amendement 436
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten uiterlijk op 
31 maart 2010 hun nationale actieplannen 
aanmelden bij de Commissie.

2. De lidstaten melden uiterlijk een jaar na 
de inwerkingtreding van de richtlijn hun 
actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen bij de Commissie aan.

Or. de

Motivering

De actieplannen voor hernieuwbare energie zijn de belangrijkste instrumenten om de 
streefcijfers te verwezenlijken en moeten vroegtijdig door de lidstaten worden opgesteld. 
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Amendement 437
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten uiterlijk op 
31 maart 2010 hun nationale actieplannen 
aanmelden bij de Commissie.

2. De lidstaten melden uiterlijk op 
31 maart 2011 hun nationale actieplannen 
aan bij de Commissie. De Commissie komt 
vóór 2009 met een sjabloon voor 
nationale actieplannen ten einde de 
lidstaten van richtsnoeren te geven en 
benchmarking te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Het is slechts logisch en de enige optie dat kennisgeving van de nationale actieplannen na de 
omzetting van de richtlijn geschiedt. Richtsnoeren van de Commissie zullen het proces 
vergemakkelijken en bespoedigen. Om ervoor te zorgen dat de nationale actieplannen een 
duidelijk beeld geven, moeten zij enige tijd na de omzetting in de nationale wetgevingen 
worden opgesteld en aan de Commissie medegedeeld, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de reikwijdte en complexiteit van de vereiste wetgevings-, regelgevings- en 
technische aanpassingen.

Amendement 438
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten uiterlijk op
31 maart 2010 hun nationale actieplannen 
aanmelden bij de Commissie.

2. De lidstaten melden vóór 31 maart 2010 
hun nationale actieplannen aan bij de 
Commissie. De nationale actieplannen en 
een beoordeling ervan door de Commissie 
worden aan het Europees Parlement en 
de Raad doorgegeven.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk de actieplannen te evalueren en deze evaluatie naar de 
wetgevingsautoriteiten van de Europese Unie te sturen om het proces gaande te houden.

Amendement 439
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als een lidstaat een nationaal 
actieplan  heeft aangemeld op grond van 
lid 2, kan de Commissie dit plan of een 
onderdeel hiervan binnen drie maanden 
afkeuren, omdat het niet alle elementen 
bevat die staan vermeld in lid 1 ter of 
omdat het niet voldoet aan de verplichte 
streefcijfers die staan vermeld in bijlage I. 
In dat geval stelt de lidstaat wijzigingen 
voor en wordt het nationale actieplan niet 
geacht te zijn goedgekeurd voordat de 
Commissie de wijzigingen heeft 
geaccepteerd. Een besluit tot verwerping 
wordt door de Commissie gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat er een goed toezicht wordt gehouden op de vooruitgang van de 
lidstaten en dat niet-naleving snel en effectief wordt aangepakt, moeten er strengere 
procedures worden gehanteerd als het gaat om de ingediende actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen. Deze moeten verdere verplichtingen opleggen aan de 
lidstaten.
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Amendement 440
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen van een lidstaat in 
de onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar lager is dan het aandeel dat 
vermeld is in het indicatieve traject, zoals 
vermeld in bijlage 1, deel B, moet die 
lidstaat een nieuw nationaal actieplan bij 
de Commissie indienen, waarin adequate 
maatregelen zijn opgenomen om te 
garanderen dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen minstens gelijk is 
aan het indicatieve traject van bijlage I, 
deel B.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het kan inefficiënt zijn om voor vooruitgang een periode van twee jaar vast te stellen, met 
name omdat een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen nauw verbonden zal zijn 
met technologische ontwikkelingen.

Amendement 441
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de evaluatie van de 
inspanningen door een lidstaat houdt de 
Commissie rekening met de vooruitgang 
die deze lidstaat heeft geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen die 
zijn opgenomen in het nationaal actieplan 
inzake de energie-efficiëntie in de zin van 
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Richtlijn 2006/32/EG.

Or. it

Motivering

Gezien het directe verband tussen de verbetering van de energie-efficiëntie en het halen van 
de streefcijfers inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen moet ook de door de 
lidstaten geboekte vooruitgang op het gebied van de energie-efficiëntie worden geëvalueerd 
in het licht van de algemenere evaluatie van de vooruitgang bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de richtlijn.

Amendement 442
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in elke lidstaat 
wordt berekend als de som van:

5. Het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in elke lidstaat 
wordt berekend als de som van:

(a) het eindverbruik van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen;

(a) het fysieke eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen;

(b) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor verwarming en 
koeling; en

(b) het fysieke eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor verwarming en 
koeling; en 

(c) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor 
vervoersdoeleinden.

(c) het fysieke eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor 
vervoersdoeleinden;

Or. de

Motivering

Een fysieke grootheid is een kwantificeerbare eigenschap van een fysiek object die hetzij 
rechtstreeks meetbaar is of kan worden berekend op basis van meeteenheden. Aldus is een 
juridisch duidelijkere definitie voor de berekening van het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk.
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Amendement 443
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor 
vervoersdoeleinden.

(c) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen door de diverse 
vervoerswijzen.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt ( artikel 174, lid 2, van het EU-Verdrag) 
moeten de vervoerswijzen die momenteel de meeste fossiele energie verbruiken en de hoogste 
CO2-uitstoot veroorzaken, het meeste bijdragen aan het vergroten van het aandeel 
hernieuwbare energie. De voorgestelde toevoeging zorgt voor transparantie ten aanzien van 
de lastenverdeling in de vervoerssector.

Amendement 444
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de doeleinden van lid 1, onder (c) 
wordt het eindverbruik van hernieuwbare 
elektriciteit in het vervoer berekend als 
het aandeel passagierskilometers of 
tonnen vrachtkilometers die zijn 
aangedreven met hernieuwbare 
elektriciteit. 

Or. en
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Amendement 445
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de doeleinden van lid 1, onder (c) 
telt door elektrische voertuigen verbruikte 
hernieuwbare energie viermaal voor het 
halen van het streefcijfer van 10%, ten 
einde het inherente efficiëntievoordeel 
van elektrische aandrijftechnologie tot 
uiting te brengen. 

Or. en

Amendement 446
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen de Commissie 
verzoeken om met het oog op de 
toepassing van lid 1 rekening te houden 
met hun andere maatregelen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
en ter verhoging van de 
voorzieningsveiligheid.  De Commissie 
beslist hoe het eindverbruik door de 
lidstaten van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen voor het jaar 2020 zal 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

De vermindering van broeikasgasemissies moet voor de EU de allerbelangrijkste prioriteit 
vormen.  De vergroting van hernieuwbare energie is slechts een van de manieren om dit 
belangrijke doel te bevorderen. Derhalve moet de Commissie bij de evaluatie van de 
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streefcijfers inzake hernieuwbare energie tevens rekening houden met andere manieren van 
koolstofarme energieproductie.

Amendement 447
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden 
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van 
lid 1, rekening te houden met het feit dat 
op hun grondgebied nieuwe installaties 
voor de opwekking van hernieuwbare 
energie worden gebouwd met een zeer 
lange oplevertermijn:

Schrappen

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
moet van start zijn gegaan vóór 2016; 
(b) de productiecapaciteit van de 
installatie voor de opwekking van 
hernieuwbare energie moet minstens 
5 000 MW bedragen; 
(c) het moet onmogelijk zijn de installatie 
in werking te stellen vóór 2020;
(d) het moet mogelijk zijn de installatie in 
werking te stellen tegen 2022.
De Commissie zal op basis van het 
verzoek bepalen welke aanpassing dient te 
worden doorgevoerd in het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van die 
lidstaat voor het jaar 2020, rekening 
houdende met de voortgang van de bouw, 
de hoeveelheid financiële steun voor de 
installatie en de hoeveelheid 
hernieuwbare energie die de installatie 
gemiddeld per jaar zal produceren zodra 
ze klaar is. 
Overeenkomstig de procedure van 
artikel 20, lid 2, stelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2012 regels vast 
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voor de tenuitvoerlegging van deze 
bepaling.

Or. sl

Amendement 448
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van lid 1, 
rekening te houden met het feit dat op hun 
grondgebied nieuwe installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
worden gebouwd met een zeer lange 
oplevertermijn:

2. Lidstaten mogen de Commissie 
verzoeken om, met het oog op de 
toepassing van lid 1, rekening te houden 
met het feit dat op hun grondgebied nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
hernieuwbare energie worden gebouwd 
met een zeer lange oplevertermijn, op 
voorwaarde dat de bouw van de installatie 
voor de opwekking van hernieuwbare 
energie vóór 2019 van start is gegaan. 

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2016;

(b) de productiecapaciteit van de 
installatie voor de opwekking van 
hernieuwbare energie moet minstens 
5 000 MW bedragen; 
(c) het moet onmogelijk zijn de installatie 
in werking te stellen vóór 2020;
(d) het moet mogelijk zijn de installatie in 
werking te stellen tegen 2022.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten zoveel mogelijk flexibel kunnen blijven en niet worden onderworpen aan 
te restrictieve voorwaarden.
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Amendement 449
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden 
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van lid 1, 
rekening te houden met het feit dat op hun 
grondgebied nieuwe installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
worden gebouwd met een zeer lange 
oplevertermijn:

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden 
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van lid 1, 
rekening te houden met het feit dat op hun 
grondgebied nieuwe installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
worden gebouwd met een zeer lange 
oplevertermijn:

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2016;

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2018;

(b) de productiecapaciteit van de installatie 
voor de opwekking van hernieuwbare 
energie moet minstens 5 000 MW 
bedragen;

(b) de productiecapaciteit van de installatie 
voor de opwekking van hernieuwbare 
energie moet minstens 1 000 MW 
bedragen of ten minste gelijk zijn aan 5% 
van het maximumvermogen van de 
betrokken lidstaat;

(c) het moet onmogelijk zijn de installatie 
in werking te stellen vóór 2020;

(c) het moet onmogelijk zijn de installatie 
in werking te stellen vóór 2020;

(d) het moet mogelijk zijn de installatie in 
werking te stellen tegen 2022.

(d) het moet mogelijk zijn de installatie in 
werking te stellen tegen 2024.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijk vastgelegde vereisten zijn discriminerend, aangezien zij de toepassing van 
deze bepalingen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen van lidstaten en voor specifieke 
technologieën van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.
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Amendement 450
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden 
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van lid 1, 
rekening te houden met het feit dat op hun 
grondgebied nieuwe installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
worden gebouwd met een zeer lange 
oplevertermijn:

2. Onder de hierna vermelde voorwaarden 
mogen lidstaten de Commissie verzoeken 
om, met het oog op de toepassing van lid 1, 
rekening te houden met het feit dat nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
hernieuwbare energie worden gebouwd 
met een zeer lange oplevertermijn:

Or. en

Motivering

De opneming van de woorden "op hun grondgebied" kan de toepassing van de richtlijn 
zodanig beperken dat, indien een project tussen twee lidstaten ligt, de flexilibiteitsbepaling 
niet van toepassing is.

Amendement 451
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2016;

(a) de voor de bouw van de installatie voor 
de opwekking van hernieuwbare energie 
benodigde vergunningen moeten vóór 
2015 zijn verleend.

Or. de

Motivering

Het is onvermijdelijk dat bij sommige bouwprojecten vertragingen optreden. Derhalve is een 
bepaalde mate van flexibiliteit nodig. Wanneer men bouwprojecten opneemt, die 6 maanden 
na de vastgelegde termijn worden aangesloten, krijgt men een bepaalde mate van flexibiliteit 
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ten aanzien van de tussentijdse doelstelling zonder dat de voortgang ondermijnd wordt 
(aangezien dit niet leidt tot een versoepeling van de doelstelling).

Amendement 452
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2016;

(a) de bouw van de installatie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie moet 
van start zijn gegaan vóór 2018;

Or. en

Motivering

Indien in artikel 5, lid 2 wordt vastgelegd dat de bouw vóór 2016 van start moet zijn gegaan, 
leidt dit tot onnodige beperkingen. Een windmolenpark in zee zou een aanlooptijd van 2 jaar 
kunnen hebben en zou op basis hiervan worden uitgesloten, terwijl het zou toch moeten 
worden opgenomen in de bijdrage van de lidstaten aan het verwezenlijken van hun 
doelstellingen. Deze eis zou tot 2018 moeten worden verlengd.

Amendement 453
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de productiecapaciteit van de 
installatie voor de opwekking van 
hernieuwbare energie moet minstens 
5 000 MW bedragen;

Schrappen

Or. de

Motivering

Om ook rekening te houden met kleinere installaties bij de verwezenlijking van het aandeel 
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van hernieuwbare energiebronnen, welke samen een groot potentieel vormen, moeten alle 
installaties in aanmerking worden genomen. 

Amendement 454
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal op basis van het verzoek 
bepalen welke aanpassing dient te worden 
doorgevoerd in het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen van die lidstaat voor 
het jaar 2020, rekening houdende met de 
voortgang van de bouw, de hoeveelheid 
financiële steun voor de installatie en de 
hoeveelheid hernieuwbare energie die de 
installatie gemiddeld per jaar zal 
produceren zodra ze klaar is.

De Commissie zal op basis van het verzoek 
bepalen welke aanpassing dient te worden 
doorgevoerd in het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen van die lidstaat voor 
het jaar 2020, rekening houdende met de 
hoeveelheid hernieuwbare energie die de 
installatie gemiddeld per jaar zal 
produceren zodra ze klaar is.

Or. de

Motivering

De enige relevante factor voor de berekening van de bijdrage van deze installaties is de 
productiecapaciteit, want doel van de richtlijn is de verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie in de EU.

Amendement 455
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens overmacht onmogelijk in staat is 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie 
in 2020, zoals uiteengezet in de derde 
kolom van de tabel in bijlage 1, te halen, 

Schrappen
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stelt zij de Commissie daar zo snel 
mogelijk van in kennis. De Commissie zal 
een besluit nemen waarin wordt 
vastgesteld of het geval van overmacht is 
aangetoond. Indien er inderdaad sprake is 
van overmacht zal de Commissie beslissen 
hoe het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de lidstaat voor 
het jaar 2020 moet worden aangepast. 

Or. de

Motivering

De verwijzing naar "overmacht" in de richtlijn is overbodig. 

Amendement 456
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens overmacht onmogelijk in staat is 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020, zoals uiteengezet in de derde kolom
van de tabel in bijlage 1, te halen, stelt zij 
de Commissie daar zo snel mogelijk van in 
kennis. De Commissie zal een besluit 
nemen waarin wordt vastgesteld of het 
geval van overmacht is aangetoond. Indien 
er inderdaad sprake is van overmacht zal 
de Commissie beslissen hoe het 
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in de lidstaat voor het jaar 2020 
moet worden aangepast.

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens overmacht onmogelijk in staat is 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020, zoals uiteengezet in de derde kolom 
van de tabel in bijlage 1, te halen, stelt zij 
de Commissie daar zo snel mogelijk van in 
kennis. De Commissie zal, na uitgebreid 
overleg met de betrokken lidstaat, een 
besluit nemen waarin wordt vastgesteld of 
het geval van overmacht is aangetoond. 
Indien er inderdaad sprake is van 
overmacht zal de Commissie beslissen hoe 
het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de lidstaat voor 
het jaar 2020 moet worden aangepast.

Or. en
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Amendement 457
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens overmacht onmogelijk in staat is 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020, zoals uiteengezet in de derde kolom 
van de tabel in bijlage 1, te halen, stelt zij 
de Commissie daar zo snel mogelijk van in 
kennis. De Commissie zal een besluit 
nemen waarin wordt vastgesteld of het 
geval van overmacht is aangetoond. Indien 
er inderdaad sprake is van overmacht zal 
de Commissie beslissen hoe het 
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in de lidstaat voor het jaar 2020 
moet worden aangepast. 

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens een onoverkomelijke hindernis
onmogelijk in staat is het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie in 2020, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage 1, te halen, stelt zij de 
Commissie daar zo snel mogelijk van in 
kennis. De Commissie zal een besluit 
nemen waarin wordt vastgesteld of het 
bestaan van een onoverkomelijke 
hindernis is aangetoond. Indien er 
inderdaad sprake is van overmacht zal de 
Commissie beslissen hoe het eindverbruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen in de 
lidstaat voor het jaar 2020 moet worden 
aangepast.

Or. en

Motivering

"Overmacht" is een juridische term (waarbij belemmeringen die te voorzien waren, van 
tevoren worden uitgesloten) die doorgaans in geen enkele richtlijn wenselijk is. Derhalve 
moeten andere woorden zoals "onoverkomelijke hindernis" worden gebruikt.

Amendement 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder a), wordt het eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 

4. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder a), wordt het eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 
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die in een lidstaat wordt geproduceerd op 
basis van hernieuwbare bronnen, met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van water dat 
eerder opwaarts is gepompt, en aangepast 
overeenkomstig artikel 10.

die in een lidstaat wordt geproduceerd op 
basis van hernieuwbare bronnen, met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie in een 
hoeveelheid die overeenkomt met reeds 
eerder opgepompt water.

Or. es

Motivering

De berekening van hernieuwbare energie uit gemengde pompinstallaties moet duidelijk 
worden gespecificeerd, opdat alle lidstaten dezelfde criteria toepassen. In het geval van 
pompen alleen ligt het heel eenvoudig, aangezien niet alle energie in dergelijke installaties 
hernieuwbaar is. In het geval van gemengd pompen moet de elektriciteitsproductie uit 
natuurlijke bronnen worden geschat. Om het eenvoudig te houden zou ervan kunnen worden 
uitgegaan dat de uit pompen gewonnen energie een vast percentage is van het pompverbruik 
(60 à 70%).

Amendement 459
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder a), wordt het eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 
die in een lidstaat wordt geproduceerd op 
basis van hernieuwbare bronnen, met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van water dat 
eerder opwaarts is gepompt, en aangepast 
overeenkomstig artikel 10.

4. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder a), wordt het eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 
die in een lidstaat wordt geproduceerd op 
basis van hernieuwbare bronnen, met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie met 
behulp van water dat eerder opwaarts is 
gepompt, en aangepast overeenkomstig 
artikel 10.

Or. de

Motivering

Het uitsluiten van door middel van pompaccumulatie gewonnen elektriciteit kan in het 
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voorstel van de Commissie zodanig worden geïnterpreteerd dat de volledige 
elektriciteitsproductie uit pompaccumulatie wordt uitgesloten van het halen van de 
streefcijfers, met inbegrip van die welke uit natuurlijke stroming wordt gewonnen.  Derhalve 
is het zaak te verduidelijken dat alleen uit pompaccumulatie gewonnen waterkracht wordt 
uitgesloten. 

Amendement 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de biologische 
afbreekbare fractie van industrieel en 
gemeentelijk afval niet precies kan 
worden berekend, wordt 70% van het 
totaal van dergelijk afval geteld.

Or. es

Motivering

Voor het berekenen van de biologische afbreekbare fractie van industrieel en gemeentelijk 
afval telt Eurostat 50% van het gemeentelijk afval.  Uit officiële studies in bepaalde lidstaten 
blijkt dat 70% van het afval biologisch afbreekbaar is en derhalve kan hier een 
gemeenschappelijk percentage worden vastgelegd, dat op alle lidstaten van toepassing is.

Amendement 461
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit die is opgewekt met 
waterkracht wordt in aanmerking 
genomen overeenkomstig de 
normaliseringsregel van bijlage II.

Elektriciteit die is opgewekt met 
waterkracht wordt genormaliseerd om 
rekening te houden met de jaarlijkse 
afwijking na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. Overeenkomstig de in 
artikel 21 bedoelde procedure stelt de 
Commissie vóór xxx normalisatieregels 
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op.

Or. en

Motivering

De voorgestelde formule geeft in sommige gevallen een vertekend beeld van de productie. In 
de formule komt niet op goede wijze de jaarlijkse opwekking tot uiting, wanneer de installatie 
zodanig is gewijzigd dat de capaciteit ervan niet is verhoogd, maar de opwekking wel. 
Investeringen die tot een grotere capaciteit leiden, maar niet tot een verhoging van de 
hoeveelheid opgewekte energie, worden evenmin juist weergegeven. Een succesvollere 
normalisatieformule voor de toekomstige opwekking van elektriciteit middels waterkracht 
moet via de comitologieprocedure worden ontwikkeld.

Amendement 462
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit die is opgewekt met 
waterkracht wordt in aanmerking genomen 
overeenkomstig de normaliseringsregel van 
bijlage II.

Elektriciteit die is opgewekt met 
waterkracht en wind wordt in aanmerking 
genomen overeenkomstig de 
normaliseringsregel van bijlage II.

Or. de

Motivering

Elektriciteit die is opgewekt met waterkracht en wind wordt in aanmerking genomen 
overeenkomstig de normalisatieregels van bijlage II.

Amendement 463
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de toepassing van lid 1, 5. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
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onder b), wordt het eindverbruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen voor 
verwarming en koeling berekend als het
energieverbruik uit hernieuwbare bronnen 
dat aan de industrie, het vervoer, de 
gezinnen, de dienstensector, de land- en 
bosbouw en de visserij wordt geleverd
voor verwarmings- en koelingsdoeleinden, 
inclusief het verbruik van 
stadsverwarming of –koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, en
aangepast overeenkomstig artikel 10.

onder b), wordt het eindverbruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen voor 
verwarming en koeling berekend als de in 
een lidstaat uit hernieuwbare bronnen 
geproduceerde hoeveelheid 
stadsverwarming en - koeling plus het 
verbruik van andere energie uit 
hernieuwbare bronnen in de industrie, de 
gezinnen, de dienstensector, de land- en 
bosbouw en de visserij voor verwarmings-, 
koelings- en verwerkingsdoeleinden, 
aangepast overeenkomstig artikel 10.

Or. xm

Motivering

In artikel 5 betreffende de berekeningen is het belangrijk dat deze consequent zijn. De 
Commissie stelt voor dat het eindverbruik van (hernieuwbare) energie distributieverliezen 
moet omvatten. Zweden is hier een voorstander van, aangezien de garanties van oorsprong in 
artikel 6 zijn vastgelegd voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling en hierin 
derhalve distributieverliezen zijn verwerkt. Bovendien staat er in het artikel een fout, 
aangezien vervoer is opgenomen in artikel 5, lid 1, onder c) en dus uit artikel 5, lid 5 kan 
worden geschrapt.

Amendement 464
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
aerothermale, geothermale en 
hydrothermale energie, wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b), mits de 
input van primaire energie lager ligt dan 
de uiteindelijke output van energie. Voor 
de berekening van met warmtepompen 
geproduceerde hernieuwbare energie 
wordt alleen het deel dat uit het milieu 
afkomstig is (aerothermale, geothermale 
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Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, 
met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

en hydrothermale energie) meegeteld.

Or. en

Motivering

Een warmtepomp wordt als hernieuwbaar ingeschaald, mits de input van niet-hernieuwbare 
primaire energie lager ligt dan de uiteindelijke output van energie. Een dergelijke benadering 
is van essentieel belang om de doelstellingen van de EU inzake energie en 
klimaatbescherming te verwezenlijken.

Amendement 465
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, 
met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de  
geothermale, grondthermale, 
aerothermale en hydrothermale energie in 
de bodem, de lucht of het grondwater, 
wordt in aanmerking genomen met het oog 
op de toepassing van lid 1, onder b), mits 
de hernieuwbaarheidscoëfficiënt (COR) 
groter is dan 0, bijvoorbeeld de output van 
hernieuwbare energiebronnen groter is 
dan de input van energie uit andere 
bronnen.
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Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de juiste warmtepompen in de richtlijn als hernieuwbaar worden 
opgenomen en dat andere die niet als zodanig in aanmerking komen, erbuiten vallen, wordt 
een nieuw beginsel voorgesteld om vast te stellen of een warmtepomp kan worden aangeduid 
als een hernieuwbare vorm van energietechnologie. Alle warmtepompen die meer output van 
hernieuwbare energie leveren dan dat aan input van primaire energie nodig is, worden als 
hernieuwbaar beschouwd. Dit wordt berekend middels een hernieuwbaarheidscoëfficiënt 
(COR).

    E RES (energie uit hernieuwbare energiebronnen)
COR = ______________________________   - 1 > 0  
               E andere bronnen (energie uit andere energiebronnen)

Amendement 466
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, 
met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
aerothermale, geothermale en 
hydrothermale energie, wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b), mits de 
input van primaire energie lager ligt dan 
de uiteindelijke output van energie. Voor 
de berekening van met warmtepompen 
geproduceerde hernieuwbare energie 
wordt alleen het deel dat uit het milieu 
afkomstig is (aerothermale, geothermale 
en hydrothermale energie) meegeteld.
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Or. en

Motivering

Een warmtepomp wordt als hernieuwbaar ingeschaald, mits de input van niet-hernieuwbare 
primaire energie lager ligt dan de uiteindelijke input van energie. Een dergelijke benadering 
is van essentieel belang om de doelstellingen van de EU inzake energie en 
klimaatbescherming te verwezenlijken.

Amendement 467
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, 
met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, afvalwarmte of andere 
thermale warmte uit hernieuwbare 
energiebronnen wordt in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassing van 
lid 1, onder b) voorzover deze hoger ligt 
dan de uitendelijke input van energie uit 
niet-hernieuwbare bronnen die nodig is 
om de systemen te laten werken.

Or. en

Motivering

Warmtepompen die worden gebruikt om de energiewinning uit rookgassen en andere 
afvalwarmtebronnen te verbeteren produceren thermale energie voor stadsverwarming en  -
koeling, en zouden in aanmerking moeten worden genomen voor het eindverbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen.
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Warmtebronnen die gebruik maken van geothermale bronnen in de bodem of het grondwater 
hebben een bepaalde input van energie (doorgaans in de vorm van elektriciteit) nodig om te 
functioneren, zoals alle andere energiesystemen. Ten einde de totale hoeveelheid 
geproduceerde hernieuwbare en bruikbare warmte te berekenen, moet de uiteindelijke input 
van energie worden afgetrokken van de geothermale warmte- en koelingsproductie.

Amendement 468
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, met 
name wat de in Beschikking 2007/742/EG 
vastgestelde minimumprestatiecoëfficiënt 
betreft, en herzien overeenkomstig die 
verordening.

Thermale energie die wordt opgewekt door 
verwarmings- en koelingssystemen die 
gebruik maken van de geothermale energie 
in de bodem of het grondwater, wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b), maar alleen 
voor dat deel dat een overschrijding is van 
de primaire input van energie uit niet-
hernieuwbare bronnen die nodig is om de 
systemen te bedienen. Dergelijke 
verwarmings- en koelingssystemen 
moeten naar behoren zijn gebouwd, 
geïnstalleerd en in opdracht gegeven door 
een deskundig, hiervoor opgeleid persoon.   
De energie-efficiëntie van warmtepompen
die gebruik maken van geothermale 
energie in de bodem of het grondwater, 
moet voldoen aan de in Verordening (EG) 
nr. 1980/2000 vastgestelde minimumeisen 
inzake de milieukeur met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

Or. de

Motivering

De krachtigste soorten warmtepompen mogen slechts worden gesubsidieerd overeenkomstig 
Richtlijn 2007/742/EG. De door warmtepompen opgewekte  thermale energie valt onder de 
bestaande Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
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energiediensten.  Met dit amendement wordt getracht ervoor te zorgen dat de verschillende 
soorten warmtepompen door vakkundig, terdege opgeleid personeel worden geïnstalleerd.

Amendement 469
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, met 
name wat de in Beschikking 2007/742/EG 
vastgestelde minimumprestatiecoëfficiënt 
betreft, en herzien overeenkomstig die 
verordening.

Het hernieuwbare gedeelte van thermale 
energie dat wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale bronnen in de bodem of het 
grondwater of van de omgevingswarmte in 
de lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, met 
name wat de in Beschikking 2007/742/EG 
vastgestelde minimumprestatiecoëfficiënt 
betreft, en herzien overeenkomstig die 
verordening. Het hernieuwbare gedeelte 
wordt gedefinieerd als het verschil tussen 
de door de warmtepomp geproduceerde 
thermale energie en de door de 
warmtepomp verbruikte primaire 
klassieke energie.

Or. en

Motivering

Voor alle warmtepompen, ongeacht de gebruikte technologie, is het gebruik van klassieke 
energie nodig. Derhalve is het onjuist ervan uit te gaan dat de totale hoeveelheid door 
warmtepompen opgewekte energie hernieuwbaar is. Slechts het hernieuwbare gedeelte van de 
totale hoeveelheid opgewekte thermale energie zou in aanmerking moeten worden genomen. 
Dit gedeelte komt overeen met het verschil tussen de door de warmtepomp opgewekte 
thermale energie en de door de warmtepomp verbruikte primaire klassieke energie. 
Bovendien vormt deze benadering de basis van de in het artikel genoemde milieukeur 
krachtens welke alle soorten warmtepompen moeten voldoen aan minimumeisen inzake het 
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rendement.

Amendement 470
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, met 
name wat de in Beschikking 2007/742/EG 
vastgestelde minimumprestatiecoëfficiënt 
betreft, en herzien overeenkomstig die 
verordening.

Het hernieuwbare gedeelte van thermale 
energie dat wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale bronnen in de bodem of het 
grondwater of van de omgevingswarmte in 
de lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, met 
name wat de in Beschikking 2007/742/EG 
vastgestelde minimumprestatiecoëfficiënt 
betreft, en herzien overeenkomstig die 
verordening. Het hernieuwbare gedeelte 
wordt gedefinieerd als het verschil tussen 
de door de warmtepomp geproduceerde 
thermale energie en de door de 
warmtepomp verbruikte primaire 
klassieke energie.

Or. en

Motivering

Voor alle warmtepompen, ongeacht de gebruikte  technologie, is het gebruik van klassieke 
energie (elektriciteit, aardgas, enz.) nodig. Derhalve is het onjuist ervan uit te gaan dat de 
totale hoeveelheid door warmtepompen opgewekte energie hernieuwbaar is. Slechts het 
hernieuwbare gedeelte van de totale hoeveelheid opgewekte thermale energie zou in 
aanmerking moeten worden genomen. Dit gedeelte komt overeen met het verschil tussen de 
door de warmtepomp opgewekte thermale energie en de door de warmtepomp verbruikte 
primaire klassieke energie.
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Amendement 471
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de omgevingswarmte in de 
lucht wordt in aanmerking genomen met 
het oog op de toepassing van lid 1, onder 
b), mits de energie-efficiëntie van die 
warmtepompen voldoet aan de in 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 
vastgestelde minimumeisen inzake de 
milieukeur, voor zover van toepassing, 
met name wat de in 
Beschikking 2007/742/EG vastgestelde 
minimumprestatiecoëfficiënt betreft, en 
herzien overeenkomstig die verordening.

Thermale energie die wordt opgewekt door 
warmtepompen die gebruik maken van de 
geothermale energie in de bodem of het 
grondwater, wordt in aanmerking genomen 
met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b). Thermale energie die wordt 
opgewekt door warmtepompen die gebruik 
maken van de geothermale energie in de 
bodem of het grondwater, wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b), met 
gebruikmaking van de methodologie en 
definities van de statistieken inzake 
hernieuwbare energie van Eurostat.

Or. en

Motivering

Het plan om het verbruik van hernieuwbare energie te monitoren, zoals vastgelegd in artikel 
7 ter van de Verordening betreffende energiestatistieken, vormt een bevestiging van het 
beginsel inzake overeenstemming tussen de leden 5 en 8 van artikel 5, zodat bij de algehele 
monitoring van hernieuwbare energie gebruik zal worden gemaakt van dezelfde methodologie 
en definities van Eurostat.
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Amendement 472
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thermale energie die wordt opgewekt 
door passieve energiesystemen, waarbij op 
passieve wijze een lager energieverbruik 
wordt bereikt via het ontwerp van de 
gebouwen, of energie uit niet-
hernieuwbare bronnen, wordt niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b).

Schrappen

Or. en

Motivering

Het plan om het verbruik van hernieuwbare energie te monitoren, zoals vastgelegd in artikel 
7 ter van de Verordening betreffende energiestatistieken, vormt een bevestiging van het 
beginsel inzake overeenstemming tussen de leden 5 en 8 van artikel 5, zodat bij de algehele 
monitoring van hernieuwbare energie gebruik zal worden gemaakt van dezelfde methodologie 
en definities van Eurostat.

Amendement 473
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten het rendement 
en de besparing van energie bevorderen 
en aanmoedigen als goede methoden om 
het percentage hernieuwbare 
energiebronnen te verhogen en het in 
deze richtlijn vastgelegde doel 
gemakkelijker te verwezenlijken. 

Or. it
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Amendement 474
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Met elektriciteit die in derde landen uit 
hernieuwbare energiebronnen is opgewekt, 
wordt alleen rekening gehouden voor het 
meten van de mate waarin de in deze 
richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als:

9. Met elektriciteit en energie in de 
vervoerssector die in derde landen uit 
hernieuwbare energiebronnen zijn
opgewekt wordt alleen rekening gehouden 
voor het meten van de mate waarin de in 
deze richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als:

(a) die elektriciteit in de Gemeenschap 
wordt verbruikt;

(a) zij fysiek in de Gemeenschap worden
verbruikt;

(b) die elektriciteit wordt geproduceerd 
door een installatie die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel is geworden; en

(b) zij worden geproduceerd door een 
nieuwe installatie en

(c) die elektriciteit wordt geleverd met een 
garantie van oorsprong die deel uitmaakt 
van een systeem van garanties van 
oorsprong dat gelijkwaardig is aan het bij 
deze richtlijn opgerichte systeem.

(c) zij worden geleverd met een garantie 
van oorsprong die deel uitmaakt van een 
systeem van garanties van oorsprong dat 
gelijkwaardig is aan het bij deze richtlijn 
opgerichte systeem.

Or. de

Motivering

Er is een regeling voor biobrandstoffen nodig die voldoet aan de eisen uit hoofde van artikel 
5, lid 9 inzake de erkenning van uit derde landen ingevoerde elektriciteit om aanvullende 
opwekking mogelijk te maken. 

Amendement 475
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Met elektriciteit die in derde landen uit 9. Met elektriciteit en energie in de 
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hernieuwbare energiebronnen is opgewekt, 
wordt alleen rekening gehouden voor het 
meten van de mate waarin de in deze 
richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als:

vervoerssector die in derde landen uit 
hernieuwbare energiebronnen zijn
opgewekt wordt alleen rekening gehouden 
voor het meten van de mate waarin de in 
deze richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als zij:

(a) die elektriciteit in de Gemeenschap 
wordt verbruikt;

(a) fysiek worden ingevoerd en in de 
Gemeenschap wordt verbruikt;

(b) die elektriciteit wordt geproduceerd 
door een installatie die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel is geworden; en 

(b) worden geproduceerd door een 
installatie die na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn operationeel is geworden; en 

(c) die elektriciteit wordt geleverd met een 
garantie van oorsprong die deel uitmaakt 
van een systeem van garanties van 
oorsprong dat gelijkwaardig is aan het bij 
deze richtlijn opgerichte systeem.

(c) zij worden geleverd met een garantie 
van oorsprong die deel uitmaakt van een 
systeem van garanties van oorsprong dat 
gelijkwaardig is aan het bij deze richtlijn 
opgerichte systeem.

Or. en

Motivering

Ten einde extra verbruik van hernieuwbare energie in het vervoer te garanderen moet de 
vervoerssector in dit artikel worden opgenomen.  Over deze toevoeging van "fysiek verbruik" 
wordt gediscussieerd in de werkgroep Energie van de Raad en deze toevoeging is een 
verbetering ten opzichte van het voorstel van de Commissie.

Amendement 476
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Met elektriciteit die in derde landen uit 
hernieuwbare energiebronnen is opgewekt, 
wordt alleen rekening gehouden voor het 
meten van de mate waarin de in deze 
richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als:

9. Met energie die in derde landen uit 
hernieuwbare energiebronnen is opgewekt, 
wordt alleen rekening gehouden voor het 
meten van de mate waarin de in deze 
richtlijn voorgeschreven nationale 
streefcijfers worden nageleefd als:

Or. it
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Motivering

Handel met derde landen moet niet alleen voor elektriciteit mogelijk zijn, maar ook voor 
verwarming, koeling en vervoer.  De mogelijkheid voor lidstaten om de garanties van 
oorsprong uit derde landen te gebruiken in een mate die niet hoger ligt dan 50% van het 
verschil tussen het streefcijfer voor de sector en het in 2005 bereikte resultaat zorgt ervoor 
dat het supplementariteitsbeginsel wordt gerespecteerd.

Amendement 477
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) die elektriciteit in de Gemeenschap 
wordt verbruikt;

Schrappen

Or. it

Motivering

Handel met derde landen moet niet alleen voor elektriciteit mogelijk zijn, maar ook voor 
verwarming, koeling en vervoer.  De mogelijkheid voor lidstaten om de garanties van 
oorsprong uit derde landen te gebruiken voor een aandeel van ten hoogste 50% van het 
verschil tussen het streefcijfer voor de sector en het in 2005 bereikte resultaat, maakt het 
mogelijk het supplementariteitsbeginsel te respecteren.

Amendement 478
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die elektriciteit wordt geproduceerd 
door een installatie die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn
operationeel is geworden; en 

(b) die elektriciteit wordt geproduceerd 
door een installatie die vanaf 1 januari 
2005 operationeel is geworden en

Or. de
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Motivering

De uiterste datum voor het opdelen tussen oude en nieuwe installaties moet duidelijk worden 
vastgelegd en zo vroeg mogelijk vallen ten einde een onnodige vertraging van investeringen te 
voorkomen. Aangezien de richtlijn 2005 als referentiejaar neemt, is 1 januari 2005 hiervoor 
de beste datum.

Amendement 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) die elektriciteit wordt geleverd met een 
garantie van oorsprong die deel uitmaakt
van een systeem van garanties van 
oorsprong dat gelijkwaardig is aan het bij 
deze richtlijn opgerichte systeem.

(c) die elektriciteit is geleverd met een 
garantie van oorsprong en een 
overdrachtsadministratiecertificaat die 
deel uitmaken van een systeem van 
garanties dat gelijkwaardig is aan het bij 
deze richtlijn opgerichte systeem en de 
overdrachtscertificaten zijn overgebracht 
en geschrapt in het respectieve systeem 
van garanties van de lidstaat voor wiens 
streefcijfer deze elektriciteit moet worden 
meegeteld.  

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de lidstaten van hun 
aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van oorsprong de functie van 
bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van energie heeft.

Amendement 480
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – letter (c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) In het geval van in een derde land 
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verbruikte energie mag elke lidstaat - met 
het oog op het naleven van zijn eigen 
streefcijfer - garanties van oorsprong 
verwerven tot maximaal 50% van het 
verschil tussen het streefcijfer van de 
sector en het in 2005 behaalde resultaat.

Or. it

Motivering

Handel met derde landen moet niet alleen voor elektriciteit mogelijk zijn, maar ook voor 
verwarming, koeling en vervoer.  De mogelijkheid voor lidstaten om de garanties van 
oorsprong uit derde landen te gebruiken voor een aandeel van ten hoogste 50% van het 
verschil tussen het streefcijfer voor de sector en het in 2005 bereikte resultaat, maakt het 
mogelijk het supplementariteitsbeginsel te respecteren.

Amendement 481
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 – letter (c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het derde land bindende 
streefcijfers voor hernieuwbare energie 
heeft vastgesteld die qua ambitie 
vergelijkbaar zijn met het streefcijfer van 
de EU en dit streefcijfer met de 
uitgevoerde hoeveelheid heeft
overschreden.

Or. en

Motivering

Het meetellen van uit derde landen ingevoerde hernieuwbare elektriciteit in de streefcijfers 
van de lidstaten dreigt het Europese streefcijfer en de doelstellingen van klimaatbescherming 
en toenemende veiligheid van de aanvoer te ondermijnen. De fysieke invoer van hernieuwbare 
elektriciteit zou alleen maar mogen meetellen in het streefcijfer van de EU, wanneer het 
uitvoerende land bindende streefcijfers heeft vastgelegd met dezelfde ambitie als de 
streefcijfers van de lidstaten van de EU en wanneer dit land beter presteert dan deze 
streefcijfers dankzij de uitgevoerde hoeveelheid.
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Amendement 482
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Bij het controleren van de door de 
lidstaten geboekte vooruitgang en bij de 
tenuitvoerlegging van het actieplan voor 
hernieuwbare energiebronnen moet het 
aandeel van energiebronnen met weinig 
CO2-uitstoot in de energiemix in 
aanmerking worden genomen.

Or. de

Motivering

De belangrijkste doelstelling van het energie- en klimaatpakket van de EU is het terugdringen 
van de C02-uitstoot. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten te besluiten of zij andere 
(nucleaire) technologieën met het oog op het terugdringen van CO2 gebruiken.

Amendement 483
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Garanties van oorsprong voor elektriciteit 

op basis van hernieuwbare 
energiebronnen

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
oorsprong van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in de zin 
van deze richtlijn als zodanig kan worden 
gegarandeerd volgens objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria die door iedere lidstaat worden 
vastgesteld. Zij zien erop toe dat daartoe 
op aanvraag een garantie van oorsprong 
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wordt afgegeven. 
2. De lidstaten wijzen één bevoegde 
instantie aan, die onafhankelijk is van de 
productie- en distributiebedrijven, voor 
het toezicht op de afgifte van dergelijke 
garanties van oorsprong. 
3. De garanties van oorsprong:
- vermelden uit welke energiebronnen de 
elektriciteit is geproduceerd, met de datum 
en plaats van productie, en geven in het 
geval van waterkrachtcentrales het 
vermogen aan;
- dienen om de producenten van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in staat te stellen aan te 
tonen dat de elektriciteit die zij verkopen 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de zin van deze 
richtlijn is.
4. De overeenkomstig lid 2 afgegeven 
garanties van oorsprong zouden door de 
lidstaten uitsluitend als bewijs voor de in 
lid 3 genoemde punten wederzijds dienen 
te worden erkend. Elke weigering van de 
erkenning van garanties van oorsprong, 
in het bijzonder om redenen in verband 
met fraudepreventie, moet berusten op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria. Wanneer 
erkenning van een garantie van 
oorsprong wordt geweigerd, kan de 
Commissie de weigerende partij 
verplichten de garantie van oorsprong te 
erkennen, in het bijzonder in verband met 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria waarop de 
erkenning gebaseerd is.
5. De bevoegde instantie voert passende 
regelingen in om ervoor te zorgen dat de 
garanties van oorsprong nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn, en geven in het in 
artikel 19, lid 1, bedoelde verslag aan 
welke maatregelen zij hebben getroffen 
om de betrouwbaarheid van het 
garantiestelsel te garanderen. 
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Or. en

Motivering

Dit artikel maakt deelt uit van Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt en 
zou dienovereenkomstig moeten worden aangenomen.

Amendement 484
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Garanties van oorsprong voor elektriciteit, 

verwarming en koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van 
minstens 5 MWth, als dusdanig kan 
worden gegarandeerd in de zin van deze 
richtlijn. 
Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
op verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.
2. Garanties van oorsprong worden 
elektronisch afgegeven, overgedragen en 
geschrapt. Ze moeten accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude. 
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Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:
(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie; 
(b) of de garantie van oorsprong 
betrekking heeft op 
– (i) elektriciteit; of 
verwarming en/of koeling;
(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;
(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;
(e) het bedrag en het type van de 
investeringssteun die voor de installatie is 
verstrekt.
3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn. 
Als een lidstaat weigert een garantie van 
oorsprong te erkennen, moet deze 
weigering gebaseerd zijn op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria. 
In geval van weigering van een garantie 
van oorsprong kan de Commissie een 
besluit vaststellen waarbij de lidstaat in 
kwestie verplicht wordt de garantie te 
erkennen. 
4. De lidstaten moeten erop toezien dat 
alle garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

Or. en
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Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van hun nationaal bindende streefcijfers. De 
succesvolle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa is grotendeels te 
danken aan goed opgezette nationale steunregelingen en een functionerende administratie. 
Met deze richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in welke sector zij het meest willen 
doen. Een aanvullend flexibiliteitsmechanisme is derhalve niet nodig. De garanties van 
oorsprong zouden derhalve gelijk moeten blijven aan hetgeen in Richtlijn 2001/77/EG is 
vastgelegd met het oog op de verplichting tot openbaarmaking van informatie over 
elektriciteit.

Amendement 485
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat, met het 
oog op openbaarmaking, de oorsprong van 
de elektriciteit die op basis van 
hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn, 
overeenkomstig objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria die door 
elke lidstaat worden vastgelegd.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Voor elke 
geproduceerde eenheid energie mag niet 
meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

De lidstaten wijzen één of meer bevoegde 
instanties aan, die onafhankelijk zijn van 
de productie, handels, leverings- en 
distributiebedrijven, voor het toezicht op 
de afgifte van dergelijke garanties van 
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oorsprong. 
2. Garanties van oorsprong worden 
elektronisch afgegeven, overgedragen en 
geschrapt. Ze moeten accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude.

2. De lidstaten of de bevoegde instantie(s) 
voeren passende regelingen in om ervoor 
te zorgen dat de garanties van oorsprong 
accuraat en betrouwbaar zijn en bestand 
zijn tegen fraude.

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op

– (i) elektriciteit; of – (i) elektriciteit; of

verwarming en/of koeling; verwarming en/of koeling;
(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(e) het bedrag en het type van de 
investeringssteun die voor de installatie is 
verstrekt.

Een garantie van oorsprong dient ertoe 
om de producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in staat te 
stellen aan te tonen dat de elektriciteit die 
zij verkopen elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de zin van deze 
richtlijn is.

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn. 
Als een lidstaat weigert een garantie van 
oorsprong te erkennen, moet deze 
weigering gebaseerd zijn op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria. In geval van weigering van een 
garantie van oorsprong kan de Commissie 
een besluit vaststellen waarbij de lidstaat in 
kwestie verplicht wordt de garantie te 

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn, 
uitsluitend als bewijs voor de in lid 2 
genoemde punten. Een lidstaat mag een 
garantie van oorsprong alleen weigeren, 
wanneer hij gegronde twijfels heeft of 
deze accuraat, betrouwbaar of 
waarheidsgetrouw is. De lidstaat deelt zijn 
informatie over deze twijfels met de 
Commissie.
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erkennen.

Indien de Commissie van oordeel is dat 
een weigering om een garantie van 
oorsprong te erkennen, misplaatst is, kan
zij een besluit vaststellen waarbij de 
lidstaat in kwestie verplicht wordt de 
garantie van oorsprong te erkennen. Is de 
Commissie daarentegen van oordeel dat 
de weigering om een garantie van 
oorsprong te erkennen, gefundeerd is, dan 
mogen andere lidstaten weigeren om 
soortgelijke garanties van oorsprong van 
de afgevende lidstaat te erkennen totdat 
de redenen van twijfel over de vraag of de 
garantie van oorsprong accuraat, 
betrouwbaar of waarheidsgetrouw is, zijn 
weggenomen.

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

4. De lidstaten of de bevoegde instantie(s) 
moeten erop toezien dat alle garanties van 
oorsprong die worden afgegeven voor 
hernieuwbare energie die in een bepaald 
kalenderjaar is opgewekt, uiterlijk drie 
maanden na afloop van dat kalenderjaar 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Dit artikel is nodig om ervoor te zorgen dat de garanties van oorsprong in hun huidige vorm 
(met het oog op openbaarmaking) blijven bestaan, en nu moeten worden afgegeven ten 
aanzien van hernieuwbare verwarmingsinstallaties met een vermogen van meer dan 5 MW.

Amendement 486
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 

1. De lidstaten zien erop toe dat, met het 
oog op openbaarmaking, de oorsprong van 
de elektriciteit die op basis van 
hernieuwbare energiebronnen is 
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koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn, 
overeenkomstig objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria die door 
elke lidstaat worden vastgelegd.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Voor elke 
geproduceerde eenheid energie mag niet 
meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

De lidstaten wijzen één of meer bevoegde 
instanties aan, die onafhankelijk zijn van 
de productie-, handels, leverings- en 
distributiebedrijven, voor het toezicht op 
de afgifte van dergelijke garanties van 
oorsprong. 

2. Garanties van oorsprong worden 
elektronisch afgegeven, overgedragen en 
geschrapt. Ze moeten accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude.

2. De lidstaten of de bevoegde instantie(s) 
voeren passende regelingen in om ervoor 
te zorgen dat de garanties van oorsprong 
accuraat en betrouwbaar zijn en bestand 
zijn tegen fraude.

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op

– (i) elektriciteit; of – (i) elektriciteit; of
verwarming en/of koeling; verwarming en/of koeling;

(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;
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(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(e) het bedrag en het type van de 
investeringssteun die voor de installatie is 
verstrekt.

Een garantie van oorsprong dient ertoe 
om de producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in staat te 
stellen aan te tonen dat de elektriciteit die 
zij verkopen elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de zin van deze 
richtlijn is.

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn.
Als een lidstaat weigert een garantie van 
oorsprong te erkennen, moet deze 
weigering gebaseerd zijn op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria.

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn, 
uitsluitend als bewijs voor de in lid 2 
genoemde punten. Een lidstaat mag een 
garantie van oorsprong alleen weigeren, 
wanneer hij gegronde twijfels heeft of 
deze accuraat, betrouwbaar of 
waarheidsgetrouw is. De lidstaat deelt zijn 
informatie over deze twijfels met de 
Commissie.

In geval van weigering van een garantie 
van oorsprong kan de Commissie een 
besluit vaststellen waarbij de lidstaat in 
kwestie verplicht wordt de garantie te 
erkennen.

Indien de Commissie van oordeel is dat 
een weigering om een garantie van 
oorsprong te erkennen, misplaatst is, kan 
zij een besluit vaststellen waarbij de 
lidstaat in kwestie verplicht wordt de 
garantie van oorsprong te erkennen. Is de 
Commissie daarentegen van oordeel dat 
de weigering om een garantie van 
oorsprong te erkennen, gefundeerd is, dan 
mogen andere lidstaten weigeren om 
soortgelijke garanties van oorsprong van 
de afgevende lidstaat te erkennen totdat 
de redenen van twijfel over de vraag of de 
garantie van oorsprong accuraat, 
betrouwbaar of waarheidsgetrouw is, zijn 
weggenomen.

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

4. De lidstaten of de bevoegde instantie(s) 
moeten erop toezien dat alle garanties van 
oorsprong die worden afgegeven voor 
hernieuwbare energie die in een bepaald 
kalenderjaar is opgewekt, uiterlijk drie 
maanden na afloop van dat kalenderjaar 
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worden afgegeven.

Or. xm

Motivering

Het oorspronkelijke voorstel voor de handel met garanties blijkt buitensporig bureaucratisch 
te zijn, alsmede onvoordelig voor landen met een regeling van terugleveringssteun voor 
hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor kan de vrees ontstaan dat de tenuitvoerlegging van 
een dergelijk voorstel strijdig is met het Gemeenschapsrecht. Het nieuwe voorstel streeft naar 
dezelfde doelstelling als het oorspronkelijke Commissievoorstel over handel in garanties van 
oorsprong, dat wil zeggen dat het de lidstaten in staat stelt hun streefcijfers flexibel onder 
elkaar te verhandelen, maar tegelijkertijd de nationale steunregeling niet ondermijnt en de 
lidstaten in staat stelt de verwezenlijking van hun streefcijfers in het oog te houden.

Amendement 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van 
minstens 5 MWth, als dusdanig kan 
worden gegarandeerd in de zin van deze 
richtlijn. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor, 
uitsluitend met het oog op informatie, dat 
de oorsprong van elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn,  
overeenkomstig objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria die door 
elke lidstaat worden vastgesteld.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Voor elke 
geproduceerde eenheid aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. es
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Motivering

De wijze waarop de garanties van oorsprong worden afgehandeld, maakt een flexibele 
benadering van het streven om de streefcijfers te halen niet mogelijk, bemoeilijkt het opnemen 
van hernieuwbare elektriciteit in de elektriciteitsmarkt, gaat voorbij aan de nationale 
steunregelingen die succesvol blijken te zijn bij de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen, ondermijnt de werking van de bestaande steunregelingen en komt in de 
praktijk neer op de harmonisatie binnen de EU in de richting van een regeling van 
verhandelbare groene certificaten. Dit is een steunregeling op beperkte schaal die 
ondoeltreffend is gebleken bij de bevordering van hernieuwbare elektriciteit.

Amendement 488
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat, met het 
oog op openbaarmaking, de oorsprong van 
de elektriciteit die op basis van 
hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
1 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn, 
overeenkomstig objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria die door 
elke lidstaat worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

Zoals is beschreven in de richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt, heeft de garantie 
van oorsprong de functie om, met het oog op de openbaarmaking van informatie over 
elektriciteit, aan te tonen dat een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van 
hernieuwbare bronnen.
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Amendement 489
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit of 
biobrandstoffen die op basis van 
hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong lijken slechts te worden voorgesteld voor hernieuwbare energie in 
de vorm van elektriciteit of verwarming/koeling. Wil men een behoorlijk functionerende markt 
in het leven roepen, dan moeten ook biobrandstoffen worden opgenomen . Dit is vooral van 
belang voor biomethaan, dat via het aardgasnetwerk kan worden vervoerd en aan elke op het 
netwerk aangesloten eindverbruiker kan worden verkocht.

Amendement 490
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
1 MWth, als dusdanig kan worden 
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gegarandeerd in de zin van deze richtlijn. gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De afgifte van garanties van oorsprong zou verplicht moeten zijn, zodat voor elke eenheid 
elektriciteit die uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven. Voor verwarming en koeling is de drempel van 5 MWth te hoog 
en deze zou tot 1 MWth moeten worden verlaagd.

Amendement 491
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
5 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
oorsprong van de elektriciteit die op basis 
van hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd en van de verwarming of 
koeling die op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is geproduceerd in 
installaties met een capaciteit van minstens 
1 MWth, als dusdanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn.

Or. de

Motivering

1 MW zou steeds als standaardeenheid moeten worden gebruikt. Er ontstaat geen extra 
beheersrompslomp door het gebruik van 1 MW in plaats van 5 MW, aangezien het systeem 
elektronisch wordt beheerd.
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Amendement 492
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor elke eenheid energie die wordt 
geproduceerd op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Met het oog op de beschikbaarheid van garanties van oorsprong en ter bevordering van de 
liquiditeit van de markten moeten de garanties van oorsprong regelmatig en ten minste om de 
drie maanden worden afgegeven, ongeacht de vraag of men aan het einde van het jaar is of 
niet.

Amendement 493
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat aan 
een producent van hernieuwbare energie
een garantie van oorsprong wordt 
afgegeven. Een garantie van oorsprong 
wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.



PE409.383v01-00 64/98 AM\730535NL.doc

NL

Or. de

Motivering

Voor iedere geproduceerde MWh moet een garantie van oorsprong worden afgegeven en niet 
slechts op verzoek.

Amendement 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong en een 
overdrachtsadministratiecertificaat 
worden afgegeven over het deel van de
hernieuwbare energie dat uit deze 
installaties afkomstig is.  

Voor installaties die elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen 
produceren welke niet in een distributie-
of transmissienet wordt ingespijsd, 
worden uitsluitend op verzoek van de 
producent een garantie van oorsprong en 
een overdrachtsadministratiecertificaat 
afgegeven.
Voor installaties met een capaciteit van 
minder dan 5 MWth voor verwarming of 
koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
besluiten de lidstaten of garanties van 
oorsprong of 
overdrachtsadministratiecertificaten 
worden afgegeven.

Or. de
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Motivering

In beginsel moeten de lidstaten automatisch de betreffende certificaten voor uit hernieuwbare 
energiebronnen geproduceerde energie afgeven. Voor elektriciteit die niet in het openbare 
netwerk wordt ingespijsd, zou alleen op verzoek van de producent een certificaat moeten 
worden afgegeven. Voor de warmteproductie onder de drempel van 5 MW zou de lidstaten 
toestemming moeten worden verleend, maar geen verplichting mogen worden opgelegd om 
certificaten af te geven.

Amendement 495
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe garanderen de lidstaten dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van 
hernieuwbare energie. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie 
wordt het hernieuwbare karakter slechts 
één keer gecertificeerd. Onverminderd 
deze bepaling kunnen echter zo nodig 
tegelijkertijd garanties van oorsprong 
worden afgegeven in de zin van Richtlijn 
2004/8/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 februari 2004  inzake 
de bevordering van 
warmtekrachtkoppeling op basis van de 
vraag naar nuttige warmte binnen de 
interne energiemarkt1.
_________________________________

1 PB L 52 van 21.02.2004, blz. 50.

Or. de

Motivering

Naar analogie met de richtlijn inzake warmtekrachtkoppeling verdient een drempel van 1 
MWth de voorkeur, te meer daar verwarmingsinstallaties op grond van hun plaatselijke aard 
over het algemeen over een kleinere capaciteit beschikken. Om ervoor te zorgen dat 
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hernieuwbare energiebronnen zo doelmatig mogelijk worden gebruikt, zou het mogelijk 
moeten zijn om voor in warmtekrachtkoppelingsinstallaties gebruikte hernieuwbare 
energiebronnen een extra bonus te krijgen. Zowel de warmtekrachtkoppeling als het 
hernieuwbare karakter van energie zouden gecertificeerd moeten worden om ervoor te zorgen 
dat zij in de statistieken op de juiste wijze worden opgevoerd.

Amendement 496
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een garantie van oorsprong moet 
minstens uit twee delen bestaan:
(a) een streefcomponent waarmee het 
mogelijk is een hoeveelheid hernieuwbare 
energie in het streefcijfer inzake 
hernieuwbare energie van een lidstaat te 
verwerken, en
(b) een component inzake de 
openbaarmaking van de brandstoffenmix 
die energieproducenten in staat stelt om 
aan te tonen dat de door hen verkochte 
energie is geproduceerd op basis van 
hernieuwbare energiebronnen en ertoe 
dient om de brandstoffenmix van de 
geleverde energie openbaar te maken.
Beide componenten kunnen onder 
gescheiden transacties vallen.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong hebben een tweeledige rol: zijn kunnen worden gebruikt voor a) het 
meetellen in het streefcijfer (hetgeen door het voorstel wordt geïntroduceerd) en b) de 
productiecertificatie/openbaarmaking van de brandstoffenmix (reeds in bestaande richtlijnen 
voorhanden). Deze functies staan los van elkaar en moeten beide worden gehandhaafd.
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Amendement 497
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Garanties van oorsprong kunnen 
worden afgegeven voor hernieuwbare 
elektriciteit die geheel of gedeeltelijk 
buiten het elektriciteitsnet om wordt 
opgewekt en verbruikt op basis van een 
accurate, betrouwbare en 
fraudebestendige berekening van de aldus 
gedekte vraag naar buiten het net om 
geproduceerde elektriciteit.

Or. en

Motivering

Met sommige vormen van elektriciteitsproductie, zoals fotovoltaïsche energie, kan slechts een 
kleine hoeveelheid elektriciteit ineens worden opgewekt, die meteen ter plekke wordt 
verbruikt. Desondanks is de geaccumuleerde waarde van dergelijke productie aanzienlijk en 
zou zij moeten worden meegeteld in het streefcijfer inzake hernieuwbare energie, aangezien 
hierdoor de vraag naar elektriciteit van het net wordt weggetrokken.

Amendement 498
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een garantie van oorsprong moet 
minstens uit twee delen bestaan:
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(a) een streefcomponent waarmee het 
mogelijk is een hoeveelheid hernieuwbare 
energie in het streefcijfer inzake 
hernieuwbare energie van een lidstaat te 
verwerken. Deze component is slechts van 
toepassing op die garanties van oorsprong 
die tussen de lidstaten mogen worden 
overgedragen, en
(b) een component inzake de 
openbaarmaking van de brandstoffenmix 
die energieproducenten in staat stelt om 
aan te tonen dat de door hen verkochte 
energie is geproduceerd op basis van 
hernieuwbare energiebronnen en ertoe 
dient om de brandstoffenmix van de 
geleverde energie openbaar te maken.
Beide componenten kunnen onder 
gescheiden transacties vallen.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong hebben een tweeledige rol: zijn kunnen worden gebruikt voor a) het 
meetellen in het streefcijfer (hetgeen door het voorstel wordt geïntroduceerd) en b) de 
productiecertificatie/openbaarmaking van de brandstoffenmix (reeds in bestaande richtlijnen 
voorhanden). Deze functies staan los van elkaar en moeten beide worden gehandhaafd.

Amendement 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Garanties van oorsprong worden 
elektronisch afgegeven, overgedragen en 
geschrapt. Ze moeten accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude. 

2. Garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten 
worden elektronisch afgegeven, 
overgedragen en geschrapt. Ze moeten 
accuraat en betrouwbaar zijn en bestand 
zijn tegen fraude.

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

Op een garantie van oorsprong en de 
overdrachtsadministratiecertificaten moet 
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minstens het volgende worden vermeld:
(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op  

(b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op  

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

(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(e) het bedrag en het type van de 
investeringssteun die voor de installatie is 
verstrekt.

(e) het voorgenomen gebruik:

(i) in het geval van 
overdrachtsadministratiecertificaten: de 
evaluatie van de verwezenlijking door de 
lidstaat van de eisen van deze richtlijn 
inzake het nationale streefcijfer;
(ii) in het geval van garanties van 
oorsprong: de garantie van hernieuwbare 
energiebronnen door de producenten, 
leveranciers en consumenten van energie.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet een vermelding omvatten van het voorgenomen gebruik van de garantie van 
oorsprong of het overdrachtsadministratiecertificaat.
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Amendement 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Garanties van oorsprong worden 
elektronisch afgegeven, overgedragen en 
geschrapt. Ze moeten accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude. 

2. De lidstaten voeren de passende 
mechanismen in om ervoor te zorgen dat 
de garanties van oorsprong accuraat en 
betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude. 

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

Op een garantie van oorsprong moet 
minstens het volgende worden vermeld:

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie; 

(a) de bron waaruit de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie; 

(b) of de garantie van oorsprong 
betrekking heeft op  
(i) elektriciteit; of 
(ii) verwarming en/of koeling;
(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(b) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;

(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(c) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer;

(e) het bedrag en het type van de 
investeringssteun die voor de installatie is 
verstrekt.

Een garantie van oorsprong dient ertoe 
om de producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in staat te 
stellen aan te tonen dat de elektriciteit die 
zij verkopen elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de zin van deze 
richtlijn is.

Or. es
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Motivering

De wijze waarop de garanties van oorsprong worden afgehandeld, maakt een flexibele 
benadering van het streven om de streefcijfers te halen niet mogelijk, bemoeilijkt het opnemen 
van hernieuwbare elektriciteit in de elektriciteitsmarkt, gaat voorbij aan de nationale 
steunregelingen die succesvol blijken te zijn bij de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen, ondermijnt de werking van de bestaande steunregelingen en komt in de 
praktijk neer op de harmonisatie binnen de EU in de richting van een regeling van 
verhandelbare groene certificaten. Dit is een steunregeling op beperkte schaal die 
ondoeltreffend is gebleken bij de bevordering van hernieuwbare elektriciteit.

Amendement 501
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overdracht van een garantie van 
oorsprong vormt een daadwerkelijke 
overdracht van rechten op de garantie van 
oorsprong aan de verwervende partij.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 3 impliceert door het gebruik van het woord "alle" dat de garanties van 
oorsprong nu handelswaar zijn en derhalve onder de artikelen 28, 29 en 30 van het Verdrag 
vallen en dus onder het vrije verkeer van goederen.  In het gehele voorstel voor een richtlijn 
wordt echter in plaats van handel de term "overdracht" gebruikt.  Het zou passend zijn om in 
artikel 6, lid 2 een verwijzing op te nemen om duidelijk te maken dat de overdracht van 
garanties van oorsprong als daadwerkelijke handel kan worden beschouwd.

Amendement 502
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of de garantie van oorsprong betrekking (b) of de garantie van oorsprong betrekking 
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heeft op heeft op 
– (i) elektriciteit; of – (i) elektriciteit; of 

verwarming en/of koeling; verwarming en/of koeling; of
(ii bis) biobrandstof.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong lijken slechts te worden voorgesteld voor hernieuwbare energie in 
de vorm van elektriciteit of verwarming/koeling. Wil men een behoorlijk functionerende markt 
in het leven roepen, dan moeten ook biobrandstoffen worden opgenomen . Dit is vooral van 
belang voor biomethaan, dat via het aardgasnetwerk kan worden vervoerd en aan elke op het 
netwerk aangesloten eindverbruiker kan worden verkocht. 

Amendement 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een installatie die na 1 
januari 2005 in bedrijf is genomen 
investeringssteun heeft gekregen, die voor 
de technische werking van de installatie 
nodig is, dan wordt dit op alle garanties 
van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten van 
deze installatie vermeld.

Or. de

Motivering

Op de certificaten wordt de werkings- en investeringssteun vermeld die de installatie, welke 
met hernieuwbare energiebronnen werkt, heeft ontvangen. Steun kan niet alleen voor de bouw 
van een installatie worden gebruikt, maar ook voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld 
bescherming tegen hoogwater.  Dergelijke investeringssteun heeft geen invloed op de 
technische werking van de installatie en hoeft derhalve ook niet te worden vermeld.
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Amendement 504
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen besluiten of zij 
al dan niet de garanties van oorsprong 
van elektriciteit en/of verwarming en 
koeling die zijn geproduceerd op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, 
verhandelen. 

Or. en

Motivering

De garanties van oorsprong moeten voor de lidstaten facultatief zijn bij het verwezenlijken 
van hun streefcijfer. Bedrijven zouden hun garanties van oorsprong niet moeten kunnen 
verhandelen, indien de lidstaat zijn tussentijdse streefcijfers nog niet heeft gehaald.

Amendement 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten 
kunnen los van elkaar worden verhandeld 
en tegelijkertijd of op verschillende 
momenten worden geschrapt. De lidstaten 
vaardigen desbetreffende regels uit.

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de lidstaten van hun 
aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van oorsprong de functie van 
bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van energie heeft.
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Amendement 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn. 
Als een lidstaat weigert een garantie van 
oorsprong te erkennen, moet deze 
weigering gebaseerd zijn op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria.

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn, 
uitsluitend als bewijs voor de in lid 2 van 
dit artikel genoemde punten. Een lidstaat 
mag een garantie van oorsprong alleen 
weigeren, wanneer hij gegronde twijfels 
heeft over de vraag of deze accuraat, 
betrouwbaar of waarheidsgetrouw is. De 
lidstaat deelt zijn informatie over deze 
twijfels met de Commissie.

In geval van weigering van een garantie 
van oorsprong kan de Commissie een 
besluit vaststellen waarbij de lidstaat in 
kwestie verplicht wordt de garantie te 
erkennen. 

Indien de Commissie van oordeel is dat 
een weigering om garanties van 
oorsprong te erkennen, ongegrond is, kan 
zij het besluit vaststellen om van de lidstaat 
in kwestie te eisen de garantie te erkennen.

Or. es

Motivering

De wijze waarop de garanties van oorsprong worden afgehandeld, maakt een flexibele 
benadering van het streven om de streefcijfers te halen niet mogelijk, bemoeilijkt het opnemen 
van hernieuwbare elektriciteit in de elektriciteitsmarkt, gaat voorbij aan de nationale 
steunregelingen die succesvol blijken te zijn bij de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen, ondermijnt de werking van de bestaande steunregelingen en komt in de 
praktijk neer op de harmonisatie binnen de EU in de richting van een regeling van 
verhandelbare groene certificaten. Dit is een steunregeling op beperkte schaal die 
ondoeltreffend is gebleken bij de bevordering van hernieuwbare elektriciteit.
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Amendement 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn. 
Als een lidstaat weigert een garantie van 
oorsprong te erkennen, moet deze 
weigering gebaseerd zijn op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria.

3. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten 
overeenkomstig deze richtlijn. Als een 
lidstaat weigert een garantie van oorsprong 
of overdrachtsadministratiecertificaat te 
erkennen, moet deze weigering gebaseerd 
zijn op objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

In geval van weigering van een garantie 
van oorsprong kan de Commissie een 
besluit vaststellen waarbij de lidstaat in 
kwestie verplicht wordt de garantie te 
erkennen. 

In geval van weigering van een garantie 
van oorsprong of een 
overdrachtsadministratiecertificaat kan de 
Commissie een besluit vaststellen waarbij
de lidstaat in kwestie verplicht wordt de 
garantie of het certificaat te erkennen.

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de lidstaten van hun 
aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van oorsprong de functie van 
bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van energie heeft.

Amendement 508
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die is 
opgewekt ten minste om de drie maanden 
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uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Met het oog op de beschikbaarheid van garanties van oorsprong en ter bevordering van de 
liquiditeit van de markten moeten de garanties van oorsprong regelmatig worden afgegeven 
en ten minste om de drie maanden, ongeacht de vraag of men aan het einde van het jaar is of 
niet.

Amendement 509
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die is 
opgewekt ten minste om de drie maanden 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Met het oog op de beschikbaarheid van garanties van oorsprong en ter bevordering van de 
liquiditeit van de markten moeten de garanties van oorsprong regelmatig worden afgegeven 
en ten minste om de drie maanden, ongeacht de vraag of men aan het einde van het jaar is of 
niet.
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Amendement 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven. 

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong 
overdrachtsadministratiecertificaten die 
worden afgegeven voor hernieuwbare 
energie die in een bepaald kalenderjaar is 
opgewekt, uiterlijk drie maanden na afloop 
van dat kalenderjaar worden afgegeven.

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de lidstaten van hun 
aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van oorsprong de functie van 
bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van energie heeft.

Amendement 511
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk zes maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

Or. en

Motivering

De eis dat de gegevens binnen drie maanden worden overgelegd kan een te grote last voor de 
lidstaten zijn, die uiteenlopende manieren hebben om hun gegevens te verzamelen, en 
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derhalve wordt voorgesteld de periode tot zes maanden te verlengen.

Amendement 512
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk drie maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

4. De lidstaten moeten erop toezien dat alle 
garanties van oorsprong die worden 
afgegeven voor hernieuwbare energie die 
in een bepaald kalenderjaar is opgewekt, 
uiterlijk zes maanden na afloop van dat 
kalenderjaar worden afgegeven.

Or. sl

Amendement 513
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zien erop toe dat, indien 
een producent van hernieuwbare energie 
die wordt opgewekt in een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie, recht 
heeft op garanties van oorsprong uit 
hoofde van lid 1 en de bepalingen van 
Richtlijn 2004(8/EG, slechts één garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor elke 
eenheid energie die voldoet aan de eisen 
van deze richtlijn en die van Richtlijn 
2004/8/EG. Deze garantie van oorsprong 
combineert alle functies van de 
afzonderlijke garanties van oorsprong uit 
hoofde van deze richtlijn en van Richtlijn 
2004/8/EG.
Er wordt uit hoofde van dit artikel geen 
garantie van oorsprong afgegeven voor 
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energie uit hernieuwbare energiebronnen 
indien ander bewijs is afgegeven dat kan 
worden gebruikt om te voldoen aan de 
verplichting tot openbaarmaking van 
informatie over elektriciteit in Richtlijn 
2003/54/EG.

Or. en

Motivering

Zoals is beschreven in de richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt, heeft de garantie 
van oorsprong de functie om, met het oog op de openbaarmaking van informatie over 
elektriciteit, aan te tonen dat een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van 
hernieuwbare bronnen.

Amendement 514
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uit hernieuwbare energiebronnen 
geproduceerde elektriciteit die in 
aanmerking komt voor een garantie van 
oorsprong uit hoofde van Richtlijn 
2004/8/EG komt eveneens voor garanties 
van oorsprong uit hoofde van deze 
richtlijn in aanmerking.

Or. fr

Motivering

Garanties van oorsprong die uit hoofde van Richtlijn 2004/8/EG zijn afgegeven, zijn 
garanties van oorsprong die betrekking hebben op de opgewekte elektriciteit. De waarde 
ervan houdt verband met het feit dat de elektriciteit wordt opgewekt middels 
warmtekrachtkoppeling. Er bestaat derhalve een fundamenteel verschil met de garantie van 
oorsprong die uit hoofde van deze richtlijn wordt afgegeven: de ene heeft betrekking op de 
energiebron en de andere op het proces voor de opwekking van energie.
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Amendement 515
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als alternatief voor de garantie van 
oorsprong kunnen de lidstaten op 
vrijwillige basis een 
streefcijferberekeningscertificaat (TAC) 
afgeven krachtens welke geen rechten uit 
hoofde van deze richtlijn worden 
verleend. De lidstaten zien erop toe dat de 
TAC's voldoen aan de leden 1 tot en met 
4.  Bovendien zorgen de lidstaten ervoor 
dat de TAC's uitdrukkelijk als zodanig 
worden aangemerkt en elektronisch 
worden geschrapt.

Or. de

Motivering

De TAC's zijn nodig als een aanvullend en flexibel instrument voor het halen van het 
streefcijfer.

Amendement 516
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Garanties van oorsprong en TAC's 
verlenen geen enkel recht op steun uit 
nationale steunregelingen.

Or. de

Motivering

Deze expliciete verwijzing is nodig om misbruik van certificaten tegen te gaan.
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Amendement 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
(6 bis) Met het oog op het halen van de 
nationale streefcijfers worden de 
biobrandstofcertificaten uit een lidstaat 
waarmee een andere lidstaat een 
bilaterale overeenkomst heeft gesloten, in 
aanmerking genomen. Deze 
biobrandstofcertificaten worden in het 
land van verwerving geschrapt. De 
broeikasgasreducties die verbonden zijn 
met de biobrandstofcertificaten worden in 
het land van verwerving in aanmerking 
genomen.

Or. en

Amendement 518
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
1. De lidstaten zien erop toe dat, indien 
een hoeveelheid biobrandstof die voldoet 
aan de noodzakelijke, in artikel 15 
bedoelde duurzaamheidscriteria, voor 
verbruik als transportbrandstof in een 
lidstaat wordt geleverd, de 
biobrandstofleverancier de mogelijkheid 
heeft om voldoende verhandelbare 
biobrandstofkredieten betreffende die 
hoeveelheid geleverde biobrandstof te 
ontvangen - op energiebasis - als 
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alternatief voor het toekennen van enige 
vorm van financiële steun of erkenning 
krachtens toepasselijke 
biobrandstofverplichtingen of -regelingen.   
2. Daartoe garanderen de lidstaten dat
een dergelijk verhandelbaar krediet voor 
biobrandstof wordt afgegeven op verzoek 
van een producent van biobrandstof. De 
voorwaarden voor toepassing van een 
verhandelbaar krediet voor biobrandstof 
zijn:
(a) een verhandelbaar biobrandstofkrediet 
komt overeen met een vastgelegde eenheid 
energie (bijvoorbeeld 1 GJ);
(b) voor elke GJ aan biobrandstof 
waarvoor toestemming is verleend voor 
verbruik als transportbrandstof in een 
lidstaat wordt niet meer dan één 
verhandelbaar biobrandstofkrediet 
afgegeven;
(c) een verhandelbaar biobrandstofkrediet 
wordt niet afgegeven voor biobrandstoffen 
die niet voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria zoals bedoeld in 
artikel 15;
bij de afgifte van een verhandelbaar 
biobrandstofkrediet verrekent de lidstaat 
de daarmee verbonden hoeveelheid 
biobrandstof niet in het streefcijfer inzake 
biobrandstoffen noch in enige 
biobrandstofverplichting, noch komt de 
biobrandstof in aanmerking voor 
financiële steun op de betrokken markt.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verhandelbare biobrandstofkredieten:
(a) elektronisch worden afgegeven, 
overgedragen en geschrapt;
(b) accuraat, betrouwbaar en 
fraudebestendig zijn;
(c) voldoende informatie bevatten om een 
adequaat beheer en het natrekken van 
kredieten mogelijk te maken, alsmede 
aanvullende informatie die nodig is om te 
voldoen aan de nationale regelingen 



AM\730535NL.doc 83/98 PE409.383v01-00

NL

inzake biobrandstoffen.
4. De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven verhandelbare 
biobrandstofkredieten overeenkomstig 
deze richtlijn. Als een lidstaat weigert een 
verhandelbaar biobrandstofkrediet  te 
erkennen, moet deze weigering gebaseerd 
zijn op objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

Or. en

Motivering

Het stelsel van garanties van oorsprong moet worden verruimd tot biobrandstoffen in het 
kader van een afzonderlijk stelsel van verhandelbare kredieten om te zorgen voor meer 
flexibiliteit om de streefcijfers inzake biobrandstoffen te halen en om onnodige fysieke 
bewegingen van biobrandstoffen te voorkomen.  Het stelsel zal worden gekoppeld aan de 
huidige regelgevende steunmaatregelen inzake biobrandstoffen in de lidstaten zoals 
verplichtingen inzake biobrandstoffen, en vormt een voortzetting en harmonisatie van 
bestaande regelingen inzake verhandelbare biobrandstofkredieten die in de grote lidstaten 
van de EU reeds bestaan. 

Amendement 519
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Bevoegde organen en registers van 

garanties van oorsprong
1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:
(a) het opstellen en onderhouden van een 

nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;
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(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;

(e) het publiceren van een jaarlijks 
verslag over het aantal afgegeven, naar of 
door een andere bevoegd orgaan 
overgedragen of geannuleerde garanties.
2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.
3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van hun nationale bindende streefcijfers. De 
succesvolle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa is grotendeels te 
danken aan goed opgezette nationale steunregelingen en een goed functionerend beheer. Met 
deze richtlijn staat het de lidstaten vrij om te kiezen in welke sector zij het meest willen doen. 
Een aanvullend flexibiliteitsmechanisme is derhalve niet nodig. De garanties van oorsprong 
zouden derhalve gelijk moeten blijven aan hetgeen in Richtlijn 2001/77/EG is vastgelegd met 
het oog op de verplichting tot openbaarmaking van informatie over elektriciteit.

Amendement 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong

Nationale steunregelingen en 
flexibiliteitsmechanismen

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

1. Nationale steunregelingen ter 
bevordering van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen vormen het belangrijkste 
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instrument om de in artikel 3 beschreven 
streefcijfers te halen. Het staat lidstaten 
vrij om verschillende steunregelingen 
voor energie uit hernieuwbare bronnen te 
kiezen.

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong;
(b) het afgeven van garanties van 

oorsprong; 
(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;
(d) het annuleren van garanties van 

oorsprong;
(e) het publiceren van een jaarlijks 
verslag over het aantal afgegeven, naar of 
door een andere bevoegd orgaan 
overgedragen of geannuleerde garanties.
2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Ten einde hun kansen op het halen van 
hun streefcijfers te vergroten en de kosten 
te drukken mogen de lidstaten van de 
volgende flexibiliteitsmechanismen 
gebruik maken:
(a) overdracht van statistische 
hoeveelheden hernieuwbare 
energiebronnen tussen de lidstaten;
(b) het gezamenlijk halen van 
streefcijfers;
(c) het opzetten van gezamenlijke 
steunregelingen.
Deze flexibiliteitsmechanismen worden in 
de volgende artikelen beschreven.

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld. 

Or. es

Motivering

Steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen hebben een doorslaggevende rol 
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gespeeld bij het verlenen aan deze bronnen van hun huidige status in de EU en zij zijn van 
cruciaal belang voor de toekomstige ontwikkeling van deze bronnen. Als zodanig moet 
hiermee in de richtlijn terdege rekening worden gehouden. In het voorstel van de Commissie 
komen zij slechts symbolisch aan bod.

Amendement 521
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong

Statistische overdrachten tussen de 
lidstaten

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

1. De lidstaten mogen regelingen 
vaststellen voor de statistische overdracht 
van een gespecificeerde hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
die van de ene naar de andere lidstaat 
moeten worden overdragen. De 
overgedragen hoeveelheid moet:

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(a) worden afgetrokken van de 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het meten van de mate 
waarin de in artikel 3 voorgeschreven 
nationale streefcijfers door de lidstaat 
worden nageleefd; en

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) worden opgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de mate waarin de in artikel 3 
voorgeschreven nationale streefcijfers 
door een andere lidstaat worden 
nageleefd;

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;
(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;
(e) het publiceren van een jaarlijks 
verslag over het aantal afgegeven, naar of 
door een andere bevoegd orgaan 
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overgedragen of geannuleerde garanties.
2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Regelingen uit hoofde van lid 1 mogen 
een of meerdere jaren van kracht zijn, 
maar moeten uiterlijk 3 maanden na het 
einde van het eerste jaar waarin zij van 
kracht worden, ter kennis van de 
Commissie worden gebracht

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

Dit artikel maakt het mogelijk om energie op een statistische basis van de ene naar de andere 
lidstaat over te dragen. De meest voor hand liggende reden om deze clausule te gebruiken is 
het geval waarin een lidstaat zijn streefcijfer in 2020 overschrijdt en bijgevolg zijn 
overschotkrediet aan een andere lidstaat wil verkopen.

Ook zou het mogelijk zijn dat twee lidstaten na de inwerkingtreding van de richtlijn een 
langetermijnafspraak maken om elk jaar, met inbegrip van 2020, op statistische basis een 
bepaalde hoeveelheid energie over te dragen.  Of deze overeenkomst al dan niet kan worden 
teruggedraaid hangt af van de voorwaarden van de overeenkomst.

Amendement 522
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong

Statistische overdrachten tussen de 
lidstaten

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

1. De lidstaten mogen regelingen 
vaststellen voor de statistische overdracht 
van een gespecificeerde hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
die van de ene naar de andere lidstaat 
moeten worden overdragen. De 
overgedragen hoeveelheid moet:
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(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(a) worden afgetrokken van de 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het meten van de mate 
waarin de in artikel 3 voorgeschreven 
nationale streefcijfers door de lidstaat 
worden nageleefd; en

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) worden opgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de mate waarin de in artikel 3 
voorgeschreven nationale streefcijfers 
door een andere lidstaat worden 
nageleefd;

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;
(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;
(e) het publiceren van een jaarlijks 
verslag over het aantal afgegeven, naar of 
door een andere bevoegd orgaan 
overgedragen of geannuleerde garanties.
2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Regelingen uit hoofde van lid 1 mogen 
een of meerdere jaren van kracht zijn, 
maar moeten uiterlijk 3 maanden na het 
einde van het eerste jaar waarin zij van 
kracht worden, ter kennis van de 
Commissie worden gebracht

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

Or. xm

Motivering

Het oorspronkelijke voorstel voor de handel met garanties blijkt buitensporig bureaucratisch 
te zijn, alsmede onvoordelig voor landen met een regeling van terugleveringssteun voor 
hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor kan de vrees ontstaan dat de tenuitvoerlegging van 
een dergelijk voorstel strijdig is met het Gemeenschapsrecht. Het nieuwe voorstel streeft naar 
dezelfde doelstelling als het oorspronkelijke Commissievoorstel over handel in garanties van 
oorsprong, dat wil zeggen dat het de lidstaten in staat stelt hun streefcijfers flexibel onder 
elkaar te verhandelen, maar tegelijkertijd de nationale steunregeling niet ondermijnt en de 
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lidstaten in staat stelt de verwezenlijking van hun streefcijfers in het oog te houden.

Amendement 523
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong en van 

verhandelbare biobrandstofkredieten
1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

(a) het opstellen en onderhouden van een
nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(a) het opstellen en onderhouden van 
nationale registers voor garanties van 
oorsprong en voor verhandelbare 
biobrandstofkredieten

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong en van verhandelbare 
biobrandstofkredieten;

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;

(c) het registreren van garanties van 
oorsprong en van verhandelbare 
biobrandstofkredieten;

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong en van verhandelbare 
biobrandstofkredieten;

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door een 
andere bevoegd orgaan overgedragen of 
geannuleerde garanties.

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door een 
andere bevoegd orgaan overgedragen of 
geannuleerde garanties en verhandelbare 
biobrandstofkredieten.

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie, de productie van 
biobrandstoffen, en de handel, levering of 
distributie van transportbrandstoffen.

In het nationaal register van garanties van 
oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 

In de nationale registers van garanties van 
oorsprong en van verhandelbare 
biobrandstofkredieten moeten alle 
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garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

garanties van oorsprong/verhandelbare 
biobrandstofkredieten worden 
geregistreerd. Een garantie van 
oorsprong/verhandelbaar 
biobrandstofkrediet kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

Het stelsel van garanties van oorsprong moet worden verruimd tot biobrandstoffen in het 
kader van een afzonderlijk stelsel van verhandelbare kredieten om te zorgen voor meer 
flexibiliteit om de streefcijfers inzake biobrandstoffen te halen en om onnodige fysieke 
bewegingen van biobrandstoffen te voorkomen.  Het stelsel zal worden gekoppeld aan de 
huidige regelgevende steunmaatregelen inzake biobrandstoffen in de lidstaten zoals 
verplichtingen inzake biobrandstoffen, en vormt een voortzetting en harmonisatie van 
bestaande regelingen inzake verhandelbare biobrandstofkredieten die in de grote lidstaten 
van de EU reeds bestaan. 

Amendement 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan aan, 
dat bevoegd is voor de volgende taken:

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal garantieregister;

(a bis) het registreren van alle installaties 
voor de productie waarvan garanties van 
oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten zijn 
afgegeven overeenkomstig deze richtlijn;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong en van 
overdrachtsadministratiecertificaten;
(b bis) voor elke onder a bis bedoelde 
installatie het registreren van de soort en 
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de hoogte van alle vormen van 
investeringssteun die voor de technische 
werking van de installatie nodig zijn en na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
toegekend;  

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong;

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong; 

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door een 
andere bevoegd orgaan overgedragen of 
geannuleerde garanties.

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door een 
andere bevoegd orgaan overgedragen of 
geannuleerde garanties en 
overdrachtsadministratiecertificaten.

Or. de

Motivering

De taken van de bevoegde instantie moeten concreet worden beschreven en te worden 
verruimd tot installaties waarvoor certificaten zijn opgesteld en investeringssteun is 
ontvangen.

Amendement 525
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan, dat bevoegd is voor de volgende 
taken:

1. Elke lidstaat stelt één bevoegd orgaan 
aan voor garanties van oorsprong en, 
indien nodig, 
overdrachtsadministratiecertificaten, dat 
bevoegd is voor de volgende taken:

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong;

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) afgifte;

(c) het registreren van overdrachten van (c) het registreren van overdrachten;
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garanties van oorsprong;
(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;

(d) annuleringen;

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door 
een andere bevoegd orgaan overgedragen 
of geannuleerde garanties.

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over de afgegeven, naar of door een andere 
bevoegd orgaan overgedragen of 
geannuleerde hoeveelheden.

Or. en

Amendement 526
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleiding

(Op de Nederlandse versie niet van toepassing)

Or. sl

Amendement 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ter voorkoming van de dubbele 
afgifte van garanties, mogen garanties 
alleen worden afgegeven in het 
garantieregister van het land waarin zich 
de installatie bevindt. In het geval van 
installaties die zich op het grondgebied 
van meerdere lidstaten bevinden, zorgen 
de betrokken lidstaten ervoor dat het niet 
tot een dubbele afgifte van garanties 
komt.

Or. de
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Motivering

Verduidelijking ter voorkoming van de dubbele afgifte van garanties.

Amendement 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke exploitant beschikt over een 
rekening in het garantieregister. 
Exploitanten met installaties in meerdere 
lidstaten beschikken in elk van de 
betrokken nationale registers over een 
rekening. In elk register wordt bovendien 
een rekening van de respectieve lidstaat 
geopend. Energieleveranciers en -
verbruikers kunnen om de opening van 
een rekening verzoeken.
Elke exploitant van een installatie die 
energie uit hernieuwbare energiebronnen
produceert, heeft de mogelijkheid om in 
het garantieregister de voor zijn installatie 
afgegeven garanties in te zien. Dit stelt 
deze exploitanten in staat om aan te tonen 
dat de in hun installatie opgewekte 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
afkomstig is.

Or. de

Motivering

Zorgt voor concrete details over het garantieregister. Voor elke exploitant moet een rekening 
worden geopend, hetgeen ook voor de leveranciers en verbruikers van energie mogelijk is.
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Amendement 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 quater en quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater Onmiddellijk na de afgifte van 
een garantie worden de 
dienovereenkomstige garanties van 
oorsprong in het nationale 
garantieregister bijgeschreven op de 
rekening van de exploitant in wier 
installaties de energie werd geproduceerd.
1 quinquies Onmiddellijk na de afgifte 
van een garantie worden de 
dienovereenkomstige 
overdrachtsadministratiecertificaten in 
het nationale garantieregister 
bijgeschreven op de rekening van de 
exploitant in wier installaties de energie 
werd geproduceerd.

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de lidstaten van hun 
aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van oorsprong de functie van 
bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van energie heeft.

Amendement 530
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering, distributie of 
overdracht van energie.
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Or. sl

Amendement 531
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie.

2. Het bevoegd orgaan voert geen 
activiteiten uit die verband houden met de 
opwekking, handel, levering of distributie 
van energie noch is het hierbij betrokken.

Or. en

Motivering

Afgifte-instanties zijn over het algemeen regelgevers (60%), maar thans zijn 30% van de 
afgifte-instanties transmissiesysteembeheerders, hetgeen tot een belangenconflict kan leiden.

Amendement 532
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong en, als ze zijn gebaseerd op 
de flexibele instrumenten zoals bedoeld in 
artikel 9, lid 1 ter, onder a) of c), van 
overdrachtsadministratiecertificaten
moeten alle garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten
worden geregistreerd. Elke garantie van 
oorsprong of elk 
overdrachtsadministratiecertificaat kan 
slechts in één register tegelijk worden 
vermeld.

Or. en
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Motivering

Eén bevoegd orgaan moet verantwoordelijk zijn voor garanties van oorsprong en, als een 
lidstaat hier vrijwillig voor kiest, voor overdrachtsadministratiecertificaten.

Amendement 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong worden geregistreerd. Een 
garantie van oorsprong kan slechts in één 
register tegelijk worden vermeld.

3. In het nationaal register van garanties 
van oorsprong moeten alle garanties van 
oorsprong of 
overdrachtsadministratiecertificaten 
worden geregistreerd. Een garantie van 
oorsprong of 
overdrachtsadministratiecertificaat kan 
slechts in één register tegelijk worden 
vermeld.

Or. de

Motivering

Het overdrachtsadministratieadministratiecertificaat is bedoeld om als bewijs door de 
lidstaten van hun aandeel van hernieuwbare energie te dienen, terwijl het bewijs van 
oorsprong de functie van bewijs door de producent, de leverancier en de verbruiker van 
energie heeft.

Amendement 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie benoemt een centraal 
beheerder die de afzonderlijke 
garantieregisters via interfaces met elkaar 
verbindt. Via deze centraal beheerder 
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geschiedt de overdracht van garanties  
(a) tussen de lidstaten,
(b) tussen personen in de verschillende 
lidstaten, en 
(c) tussen een lidstaat en personen in een 
andere lidstaat.
De centraal beheerder stelt een 
jaarverslag op over de overdrachten 
tussen de afzonderlijke garantieregisters.

Or. de

Motivering

Om te zorgen voor een soepele samenwerking tussen de nationale registers moet een centraal 
beheerder worden benoemd.

Amendement 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Met het oog op de tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn vaardigt de Commissie 
een verordening uit betreffende een 
gestandaardiseerd en veilig systeem voor 
garantieregistratie in de vorm van 
gestandaardiseerde elektronische 
databanken met gemeenschappelijke 
gegevenselementen om de afgifte, het 
bezit, de overdracht en de schrapping van 
garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten te 
volgen, om de toegang van het publiek en 
de passende vertrouwelijkheid te 
waarborgen en om ervoor te zorgen dat 
geen overdrachten plaatsvinden die 
onverenigbaar zijn met de verplichtingen 
van deze richtlijn. Deze verordening wordt 
uitgevaardigd overeenkomstig de 
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procedure van artikel 21, lid 3.

Or. de

Motivering

De technische details van het systeem van garantieregisters moeten door de Commissie 
worden vastgelegd overeenkomstig de comitologieprocedure.

Amendement 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Personen of lidstaten kunnen 
garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten die 
zijn in hun bezit hebben overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn 
overdragen of ter schrapping voorleggen.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking.
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