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Amendement 537
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Aanvragen tot schrapping van garanties 
van oorsprong
1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 
artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot
schrapping van een garantie van 
oorsprong, die overeenstemt met de 
energie-eenheid in kwestie, worden 
ingediend:
a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;
b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde 
orgaan dat is opgericht door de lidstaat 
die de verplichting heeft vastgesteld; of
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c) als een leverancier of verbruiker van 
energie verkiest een garantie van 
oorsprong te gebruiken om het aandeel of 
de hoeveelheid hernieuwbare energie in 
zijn energiemix te beschrijven, zonder 
gebruik te maken van een steunregeling 
als vermeld onder a) en b); in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.
2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:
a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen. 
3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale streefcijfers. De gunstige 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa is vooral te danken aan 
weldoordachte nationale steunschema's en een goed functionerende administratie. Deze richtlijn 
laat de lidstaten toe te kiezen in welke sector ze de meeste inspanningen willen leveren. Een 
bijkomend flexibiliteitsmechanisme is bijgevolg niet nodig. De garanties van oorsprong moeten 
daarom worden gehandhaafd zoals in richtlijn 2001/77/EG voor de openbaarmaking inzake 
elektriciteit.
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Amendement 538
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen tot schrapping van garanties 
van oorsprong

Gezamenlijke projecten tussen lidstaten

1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 
artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot 
schrapping van een garantie van 
oorsprong, die overeenstemt met de 
energie-eenheid in kwestie, worden 
ingediend:

1. Twee of meer lidstaten kunnen 
gezamenlijke projecten ondernemen.

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;
b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde 
orgaan dat is opgericht door de lidstaat 
die de verplichting heeft vastgesteld; of
c) als een leverancier of verbruiker van 
energie verkiest een garantie van 
oorsprong te gebruiken om het aandeel of 
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de hoeveelheid hernieuwbare energie in 
zijn energiemix te beschrijven, zonder 
gebruik te maken van een steunregeling 
als vermeld onder a) en b); in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.
2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:
a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen. 

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de hoeveelheid energie die 
wordt geproduceerd door installaties op 
hun grondgebied of in een derde land in 
overeenstemming met artikel 5, lid 9, die 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn operationeel zijn geworden 
of die gerenoveerd zijn met het oog op een 
verhoging van hun capaciteit en gebouwd 
zijn in het kader van een gezamenlijk 
project zoals bedoeld in lid 1. Met het oog 
op de controle van de naleving van 
artikel 3 wordt de meegedeelde 
hoeveelheid energie beschouwd als een 
bijdrage tot het nationale streefdoel van 
een andere lidstaat.

3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

3. In hun kennisgeving moeten de 
lidstaten:
a) de voorgestelde installatie beschrijven 
of de gerenoveerde installatie noemen;
b) de hoeveelheid door de installatie 
geproduceerde elektriciteit of verwarming 
of koeling preciseren die moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot de 
nationale streefdoelen van een andere 
lidstaat;
c) de lidstaat vermelden in wiens voordeel 
de kennisgeving gebeurt;
d) de periode preciseren waarin de 
geproduceerde energie moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot het 
nationale streefdoel van de andere 
lidstaat.
4. De periode bedoeld in lid 3, letter d, 
wordt uitgedrukt in volledige 
kalenderjaren en kan verder reiken dan 
2020.
5. Een krachtens dit artikel gedane 
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kennisgeving kan uitsluitend worden 
gewijzigd of ingetrokken indien de 
kennisgevende lidstaat en de in 
overeenstemming met lid 3, letter c, 
geïdentificeerde lidstaat hiermee 
instemmen.

Or. en

Motivering

Dit artikel biedt de lidstaten de mogelijkheid om hernieuwbare energie geproduceerd door een 
nieuwe of gerenoveerde installatie in een andere lidstaat gedeeltelijk of geheel op te nemen in 
hun streefcijfer. Hiervoor is de toestemming nodig van zowel de verstrekkende als de 
ontvangende lidstaat. Dit akkoord moet worden meegedeeld aan de Commissie, met vermelding 
van de voorwaarden van de overeenkomst.

Amendement 539
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen tot schrapping van garanties 
van oorsprong

Gezamenlijke projecten tussen lidstaten

1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 
artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot 
schrapping van een garantie van 
oorsprong, die overeenstemt met de 
energie-eenheid in kwestie, worden 
ingediend:

1. Twee of meer lidstaten kunnen 
gezamenlijke projecten ondernemen.

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
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opgesteld;
b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde 
orgaan dat is opgericht door de lidstaat 
die de verplichting heeft vastgesteld; of
c) als een leverancier of verbruiker van 
energie verkiest een garantie van 
oorsprong te gebruiken om het aandeel of 
de hoeveelheid hernieuwbare energie in 
zijn energiemix te beschrijven, zonder 
gebruik te maken van een steunregeling 
als vermeld onder a) en b); in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.
2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:
a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen. 

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de hoeveelheid energie die 
wordt geproduceerd door installaties op 
hun grondgebied of in een derde land in 
overeenstemming met artikel 5, lid 9, die 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn operationeel zijn geworden 
of die gerenoveerd zijn met het oog op een 
verhoging van hun capaciteit en gebouwd 
zijn in het kader van een gezamenlijk 
project zoals bedoeld in lid 1. Met het oog 
op de controle van de naleving van 
artikel 3 wordt de meegedeelde 
hoeveelheid energie beschouwd als een 
bijdrage tot het nationale streefdoel van 
een andere lidstaat.

3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

3. In hun kennisgeving moeten de 
lidstaten:
a) de voorgestelde installatie beschrijven 
of de gerenoveerde installatie noemen;
b) de hoeveelheid door de installatie 
geproduceerde elektriciteit of verwarming 
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of koeling preciseren die moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot de 
nationale streefdoelen van een andere 
lidstaat;
c) de lidstaat vermelden in wiens voordeel 
de kennisgeving wordt gemaakt;
d) de periode preciseren waarin de 
geproduceerde energie moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot het 
nationale streefdoel van de andere 
lidstaat.
4. De periode bedoeld in lid 3, letter d, 
wordt uitgedrukt in volledige 
kalenderjaren en kan verder reiken dan 
2020.
5. Een krachtens dit artikel gedane 
kennisgeving kan uitsluitend worden 
gewijzigd of ingetrokken indien de 
kennisgevende lidstaat alsook de in 
overeenstemming met lid 3, letter c, 
geïdentificeerde lidstaat hiermee 
instemmen.

Or. en

Motivering

Het oorspronkelijke voorstel voor de handel in garanties is te bureaucratisch en zou landen met 
een steunregeling voor hernieuwbare energiebronnen die bestaat uit teruglevering van energie 
naar het net benadelen. Het kan ook aanleiding geven tot de vrees dat de toepassing van het 
voorstel zou kunnen indruisen tegen het Europese recht. Het nieuwe voorstel heeft dezelfde 
doelstelling als het oorspronkelijke voorstel van de Commissie inzake de handel in garanties van 
oorsprong: het maakt een flexibele overdracht van streefdoelen tussen de lidstaten onderling 
mogelijk zonder daarom een bedreiging te vormen voor de nationale steunregeling, en het laat 
het toezicht op het behalen van de nationale streefdoelen over aan de lidstaten.

Amendement 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen tot schrapping van garanties 
van oorsprong

Statistische overdrachten tussen de 
lidstaten

1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 

1. De lidstaten kunnen regelingen treffen 
voor de statistische overdracht van een 
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artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot 
schrapping van een garantie van 
oorsprong, die overeenstemt met de 
energie-eenheid in kwestie, worden 
ingediend:

bepaalde hoeveelheid energie afkomstig 
van hernieuwbare energiebronnen van de 
ene lidstaat naar de andere. De 
overgedragen hoeveelheid moet worden:

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

a) afgetrokken van de hoeveelheid energie 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het toezicht op de naleving 
door de lidstaat van de vereisten vermeld 
in artikel 3 betreffende nationale 
streefdoelen; en

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde 
orgaan dat is opgericht door de lidstaat 
die de verplichting heeft vastgesteld; of

b) opgeteld bij de hoeveelheid energie 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het toezicht op de naleving 
door een andere lidstaat van de vereisten 
vermeld in artikel 3 betreffende nationale 
streefdoelen. 

c) als een leverancier of verbruiker van 
energie verkiest een garantie van 
oorsprong te gebruiken om het aandeel of 
de hoeveelheid hernieuwbare energie in 
zijn energiemix te beschrijven, zonder 
gebruik te maken van een steunregeling 
als vermeld onder a) en b); in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.
2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

2. Regelingen krachtens lid 1 kunnen van 
kracht zijn voor ten minste één jaar. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van 
deze regelingen ten laatste 3 maanden na 
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a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;

het einde van het eerste jaar waarin zij 
van kracht worden.

b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen. 
3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Or. en

Amendement 541
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 
artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot 
schrapping van een garantie van oorsprong, 
die overeenstemt met de energie-eenheid in 
kwestie, worden ingediend:

1. In de hierna vermelde gevallen moet bij 
een bevoegd orgaan dat overeenkomstig 
artikel 7 is aangesteld, een aanvraag tot 
schrapping van de streefdoelcomponent 
van de garantie van oorsprong, die 
overeenstemt met de energie-eenheid in 
kwestie, worden ingediend:

Or. en

Motivering

De bewoording moet worden verduidelijkt en er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat 
indien de streefdoelcomponent van een garantie van oorsprong geschrapt wordt (bv. omdat de 
installatie een bepaald soort steun heeft ontvangen), dit niet betekent dat de andere componenten 
van de garantie van oorsprong (productiecertificering/openbaarmaking inzake brandstofmix) 
worden geschrapt. Deze componenten kunnen nog altijd afzonderlijk worden verhandeld.
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Amendement 542
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in het kader van een 
steunregeling zoals omschreven in 
artikel 2, letter h, steun krijgt in de vorm 
van betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

Or. en

Motivering

Artikel 2, letter h, en artikel 8, lid 1, letter a, van het voorstel voor een richtlijn bevatten elk een 
andere definitie van de term 'steunregeling'. De definitie moet identiek zijn in beide artikelen.

Amendement 543
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 

(a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in het kader van de 
steunregeling omschreven in artikel 2, 
letter h, steun krijgt in de vorm van 
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belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

Or. sl

Amendement 544
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

a) als de productie van een eenheid energie
uit hernieuwbare energiebronnen steun 
krijgt in de vorm van betalingen voor de 
teruglevering van energie naar het net, 
premiebetalingen, belastingvermindering 
of betalingen die voortvloeien uit 
aanbestedingen; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 
dat is opgericht door de lidstaat die de 
steunregeling heeft opgesteld;

Or. en

Motivering

Indien de streefdoelcomponent van een garantie van oorsprong geschrapt is (bv. omdat de 
installatie een bepaald soort steun heeft ontvangen), betekent dit niet dat de andere componenten 
van de garantie van oorsprong (productiecertificering/openbaarmaking inzake brandstofmix) 
worden geschrapt. Deze componenten kunnen nog altijd afzonderlijk worden verhandeld.
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Amendement 545
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

)(  als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
1 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

Or. de

Motivering

De minimumcapaciteit van 5 MWth voor de certificering van thermale energie-installaties is te 
hoog en moet worden verlaagd tot 1 MWth.

Amendement 546
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 

a) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering, groene certificaten
of betalingen die voortvloeien uit 
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geval wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld;

aanbestedingen; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 
dat is opgericht door de lidstaat die de 
steunregeling heeft opgesteld;

Or. en

Motivering

In Scandinavië heeft men gekozen voor een systeem van groene certificaten en toekenning van 
staatssubsidies in plaats van de Duits-geïnspireerde de terugleveringen van energie naar het net. 
Beide systemen werken goed en moeten naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Amendement 547
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde 
orgaan dat is opgericht door de lidstaat 
die de verplichting heeft vastgesteld; of

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 2, letter h, en artikel 8, lid 1, letter a, van het voorstel voor een richtlijn bevatten elk een 
andere definitie van de term 'steunregeling'. De definitie moet identiek zijn in beide artikelen.
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Amendement 548
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 
dat is opgericht door de lidstaat die de 
verplichting heeft vastgesteld; of

b) als de productie van een eenheid energie
uit hernieuwbare energiebronnen in 
aanmerking wordt genomen om na te gaan 
of een eenheid de verplichting inzake 
hernieuwbare energie heeft nageleefd; in 
dat geval wordt de garantie ingediend bij 
het bevoegde orgaan dat is opgericht door 
de lidstaat die de verplichting heeft 
vastgesteld;

Or. en

Motivering

Indien de streefdoelcomponent van een garantie van oorsprong geschrapt is (bv. omdat de 
installatie een bepaald soort steun heeft ontvangen), betekent dit niet dat de andere componenten 
van de garantie van oorsprong (productiecertificering/openbaarmaking inzake brandstofmix) 
worden geschrapt. Deze componenten kunnen nog altijd afzonderlijk worden verhandeld.

Amendement 549
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
1 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 
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dat is opgericht door de lidstaat die de 
verplichting heeft vastgesteld; of

dat is opgericht door de lidstaat die de 
verplichting heeft vastgesteld; of

Or. de

Motivering

De minimumcapaciteit van 5 MWth voor de certificering van thermale energie-installaties is te 
hoog en moet worden verlaagd tot 1 MWth.

Amendement 550
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt de 
garantie ingediend bij het bevoegde orgaan 
dat is opgericht door de lidstaat die de 
verplichting heeft vastgesteld; of

b) als de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een eenheid de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd, indien de naleving van de 
verplichting mag gebeuren aan de hand 
van garanties van oorsprong; in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat die de verplichting heeft 
vastgesteld; of

Or. en

Motivering

Om de ononderbroken ontwikkeling van het Scandinavische systeem toe te laten en 
mogelijkheden te scheppen voor langetermijninvesteringen in alternatieve hernieuwbare 
energiebronnen.
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Amendement 551
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) als een leverancier of verbruiker van 
energie verkiest een garantie van 
oorsprong te gebruiken om het aandeel of 
de hoeveelheid hernieuwbare energie in 
zijn energiemix te beschrijven, zonder 
gebruik te maken van een steunregeling 
als vermeld onder a) en b); in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bewoording moet worden verduidelijkt en er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat 
indien de streefdoelcomponent van een garantie van oorsprong geschrapt wordt (bv. omdat de 
installatie een bepaald soort steun heeft ontvangen), dit niet betekent dat de andere componenten 
van de garantie van oorsprong (productiecertificering/openbaarmaking inzake brandstofmix) 
worden geschrapt. Deze componenten kunnen nog altijd afzonderlijk worden verhandeld.

Amendement 552
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Wanneer een leverancier of 
verbruiker van energie verkiest een 
garantie van oorsprong te gebruiken om 
het aandeel of de hoeveelheid 
hernieuwbare energie in zijn energiemix 
te beschrijven, moet een aanvraag tot 
schrapping van de met de desbetreffende 
eenheid energie overeenstemmende 
component inzake 
productiecertificering/openbaarmaking 
van de brandstofmix van de garantie van 
oorsprong worden ingediend bij een 
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bevoegd orgaan dat is aangesteld 
overeenkomstig artikel 7; in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
energiemix in kwestie wordt verbruikt.
De twee componenten van de garantie van 
oorsprong kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden geschrapt en de schrapping 
van de streefdoelcomponent heeft geen 
invloed op de andere component, die nog 
steeds afzonderlijk kan worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

De bewoording moet worden verduidelijkt en er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat 
indien de streefdoelcomponent van een garantie van oorsprong geschrapt wordt (bv. omdat de 
installatie een bepaald soort steun heeft ontvangen), dit niet betekent dat de andere componenten 
van de garantie van oorsprong (productiecertificering/openbaarmaking inzake brandstofmix) 
worden geschrapt. Deze componenten kunnen nog altijd afzonderlijk worden verhandeld.

Amendement 553
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een leverancier of 
verbruiker van energie verkiest een 
garantie van oorsprong te gebruiken om 
het aandeel of de hoeveelheid 
hernieuwbare energie in zijn energiemix 
te beschrijven, moet een aanvraag tot 
schrapping van de met de desbetreffende 
eenheid energie overeenstemmende 
component inzake 
productiecertificering/openbaarmaking 
van de brandstofmix van de garantie van 
oorsprong worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan dat is aangesteld 
overeenkomstig artikel 7; in dat geval 
wordt de garantie ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is opgericht door de 
lidstaat waarin de energie in de 
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energiemix in kwestie wordt verbruikt.
De twee componenten van de garantie van 
oorsprong kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden geschrapt en de schrapping 
van de streefdoelcomponent heeft geen 
invloed op de andere component, die nog 
steeds afzonderlijk kan worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

De garanties van oorsprong moeten over twee componenten beschikken die voor verschillende 
transacties kunnen worden gebruikt. In de voorschriften voor de schrapping van de garanties 
moet hiermee rekening worden gehouden.

Amendement 554
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen.

Or. de

Motivering

Het beperken van de marktmogelijkheden van een marktdeelnemer is onverenigbaar met een 
efficiënte markt voor de handel in garanties van oorsprong. Met name de toewijzing van alle 
garanties van oorsprong aan een en dezelfde installatie gedurende het hele bestaan ervan 
("lock-in"-clausule) is incompatibel met de doelstelling van een liquide markt voor de 
verhandeling van garanties van oorsprong. Hetzelfde geldt voor de uitsluiting van overdrachten 
naar de volgende periode krachtens de oorspronkelijke versie van artikel 8, lid 3.
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Amendement 555
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen.

Or. it

Motivering

Het feit dat garanties van oorsprong voor een bepaalde installatie voor de volledige 
gebruiksduur van deze installatie in dezelfde lidstaat moeten worden gebruikt, betekent een 
beperking van de keuzevrijheid van de exploitanten voor wat de markt betreft. Hierdoor kunnen 
garanties van oorsprong voor niet langer gebruikte installaties niet worden ingezet om de 
nationale streefdoelen te behalen. In dat geval zal de mogelijkheid om garanties over te dragen 
van het ene land naar het andere zowel voor de lidstaten als voor de exploitanten nog verder 
worden beperkt.

Amendement 556
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
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installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen.

Or. en

Motivering

Deze clausule zou ertoe leiden dat producenten van hernieuwbare energie die exporteren van 
één lidstaat naar een andere lidstaat, gedurende het hele bestaan van hun installatie verplicht 
zouden zijn naar die bepaalde lidstaat uit te voeren. Deze regel is buitensporig streng voor 
producenten van hernieuwbare energie en gaat in tegen de oprichting van een goed 
functionerende en efficiënte markt voor de verhandeling van hernieuwbare energie.

Amendement 557
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen.

Or. en

Motivering

Deze clausule zou ertoe leiden dat producenten van hernieuwbare energie die exporteren van 
één lidstaat naar een andere lidstaat, gedurende het hele bestaan van hun installatie verplicht 
zouden zijn naar die bepaalde lidstaat uit te voeren. Deze regel is buitensporig streng voor 
producenten van hernieuwbare energie en gaat in tegen de oprichting van een goed 
functionerende en efficiënte markt voor de verhandeling van hernieuwbare energie.
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Amendement 558
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
bevoegd orgaan indienen.

Or. en

Motivering

Eisen dat 'alle toekomstige productie' gebonden wordt aan de huidige 
(terugleverings)steunregeling, geeft aanleiding tot het ontstaan van een onnodig obstakel voor 
de toekomstige harmonisering van steunregelingen.

Amendement 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een exploitant, overeenkomstig 
lid 1, onder a) of b), een of meer garanties 
van oorsprong heeft ingediend bij een 
bevoegd orgaan, moet hij:

Schrappen

a) overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
garanties van oorsprong aanvragen voor 
alle toekomstige productie van 
hernieuwbare energie in dezelfde 
installatie;
b) de aanvragen tot schrappen van deze 
garanties van oorsprong bij hetzelfde 
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bevoegd orgaan indienen.

Or. de

Motivering

De hier voorgestelde amendementen maken de schrapping van garanties van oorsprong voor de 
installaties die steun ontvangen, overbodig.

Amendement 560
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die een gezamenlijke markt voor 
garanties van oorsprong willen oprichten, 
kunnen besluiten deze alinea niet toe te 
passen.

Or. en

Motivering

Deze clausule zou ertoe leiden dat producenten van hernieuwbare energie die exporteren van 
één lidstaat naar een andere lidstaat, gedurende het hele bestaan van hun installatie verplicht 
zouden zijn naar die bepaalde lidstaat uit te voeren. Deze regel is buitensporig streng voor 
producenten van hernieuwbare energie en gaat in tegen de oprichting van een goed 
functionerende en efficiënte markt voor de verhandeling van hernieuwbare energie.

Amendement 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een 
overdrachtsadministratiecertificaat wordt 
geschrapt, wordt de energie waarop het 
betrekking heeft, conform artikel 10, 
letter b, betrokken bij de beoordeling van 
het bereiken van de eisen van deze 
richtlijn inzake nationale streefcijfers.

Or. de
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Motivering

Overdrachtsadministratiecertificaten zijn bedoeld om van de kant van de lidstaten bewijs te 
leveren inzake het aandeel hernieuwbare energie, terwijl de garanties van oorsprong bewijs 
leveren van de kant van de energieproducenten, -leveranciers en -consumenten.

Amendement 562
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het beperken van de marktopties van een marktdeelnemer is onverenigbaar met een efficiënte 
markt voor de handel in garanties van oorsprong. Met name de toewijzing van alle garanties van 
oorsprong aan een en dezelfde installatie gedurende het hele bestaan ervan ("lock-in"-clausule) 
is incompatibel met de doelstelling van een liquide markt voor de verhandeling van garanties 
van oorsprong. Hetzelfde geldt voor de uitsluiting van overdrachten naar de volgende periode 
krachtens de oorspronkelijke versie van artikel 8, lid 3.

Amendement 563
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er zou ideaal gesproken geen grens mogen zijn aan de geldigheidsduur van een garantie van 
oorsprong. In de praktijk kan de duur beperkt zijn, maar in elk geval niet korter dan één jaar. 
Dit zou de mogelijkheden voor producenten van hernieuwbare energie om hun garanties van 
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oorsprong op de markt te verkopen, ernstig beperken.

Amendement 564
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen 
uiterlijk één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

In een op de verhandeling van garanties van oorsprong gebaseerde steunregeling zou dit een 
ernstige belemmering betekenen voor de goede werking van de markt.

Amendement 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen uiterlijk
één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

3. Garanties van oorsprong moeten
uiterlijk twee jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Or. de

Motivering

Omwille van de flexibiliteit moet de uiterste tijdslimiet worden verlengd tot twee jaar.
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Amendement 566
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen uiterlijk 
één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

3. Garanties van oorsprong mogen uiterlijk
twee jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

Er zou ideaal gesproken geen grens mogen zijn aan de geldigheidsduur van een garantie van 
oorsprong. In de praktijk kan de duur beperkt zijn, maar in elk geval niet korter dan één jaar. 
Dit zou de mogelijkheden voor producenten van hernieuwbare energie om hun garanties van 
oorsprong op de markt te verkopen, ernstig beperken.

Amendement 567
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Garanties van oorsprong mogen uiterlijk 
één jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

3. Garanties van oorsprong mogen uiterlijk
twee jaar na datum van afgifte ter 
schrapping worden ingediend bij een 
bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

De termijn van één jaar zou de mogelijkheden voor producenten van hernieuwbare energie om 
hun garanties van oorsprong op de markt te verkopen, beperken.
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Amendement 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen toelaten dat 
garanties van oorsprong die zijn 
ingediend in overeenstemming met lid 1, 
letter a en b, worden overgedragen tussen 
personen binnen de lidstaat in kwestie met 
als doel het aandeel of de hoeveelheid 
hernieuwbare energie in zijn energiemix 
aan te tonen. Een leverancier of 
verbruiker van energie die deze garanties 
van oorsprong gebruikt als bewijs voor 
zijn aandeel of hoeveelheid hernieuwbare 
energie in de energiemix, moet deze 
garanties van oorsprong tot schrapping 
indienen bij een bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

De bepalingen in artikel 8, lid 1, letter a en b, beperken de markt met betrekking tot 
openbaarmaking. In plaats daarvan zal hoogstwaarschijnlijk een fysieke handel in groene 
elektriciteit plaatsvinden. Deze handel kan aanleiding geven tot onnodige congesties in het net 
en de elektriciteitsmarkt verstoren. Dit kan worden opgelost door toelating te geven voor de 
nationale verhandeling van garanties van oorsprong die reeds zijn ingediend conform artikel 8, 
lid 1, letter a en b.

Amendement 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een garantie van oorsprong 
wordt geschrapt in het geval van 
elektriciteit, wordt het bewijs voor het 
aandeel hernieuwbare energie in de totale 
energiemix geacht te zijn geleverd in 
overeenstemming met artikel 3, lid 6, 
letter a, van richtlijn 2003/54/EG.
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Or. de

Motivering

De garantie van oorsprong moet worden gebruikt om te voldoen aan de eisen inzake bewijs in 
het kader van de richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt.

Amendement 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een garantie van oorsprong kan 
slechts eenmaal geschrapt worden. Een 
geschrapte garantie van oorsprong mag 
niet meer worden overgedragen.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 571
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Aanvragen tot schrapping van 

overdrachtsadministratiecertificaten
1. Lidstaten die besluiten mee te doen aan 
de in artikel 9, lid 1 ter, onder a), 
vermelde regelingen, zijn voorzover zij 
gebruik maken van dergelijke regelingen 
verplicht tot een aanvraag tot schrapping 
van een 
overdrachtsadministratiecertificaat voor 
de betreffende energie-eenheid bij een 
bevoegd orgaan dat is opgericht 
overeenkomstig artikel 7 als:
a) de productie van een eenheid 
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elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, steun krijgt in de vorm van 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net, premiebetalingen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen; in dat 
geval wordt het 
overdrachtsadministratiecertificaat 
ingediend bij het bevoegde orgaan dat is 
opgericht door de lidstaat die de 
steunregeling heeft opgesteld;
b) de productie van een eenheid 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, of de productie van een 
eenheid verwarming of verkoeling uit 
hernieuwbare energiebronnen in een 
installatie met een capaciteit van minstens 
5 MWth, in aanmerking wordt genomen 
om na te gaan of een instantie de 
verplichting inzake hernieuwbare energie 
heeft nageleefd; in dat geval wordt het 
overdrachtsadministratiecertificaat 
ingediend bij het bevoegde orgaan dat is 
opgericht door de lidstaat die de 
verplichting heeft vastgesteld.
2. Met het oog op lid 1 kunnen lidstaten 
eisen dat het 
overdrachtsadministratiecertificaat wordt 
ingediend bij de bevoegde instantie, 
samen met een garantie van oorsprong 
die is afgegeven voor de betreffende 
energie-eenheid.
3. Lidstaten zullen exploitanten eveneens 
in staat stellen om op vrijwillige basis 
aanvragen tot schrapping van 
overdrachtsadministratiecertificaten in te
dienen bij een bevoegd orgaan, 
bijvoorbeeld om het aanvullende karakter 
te garanderen van een groen 
energieproduct voor consumenten.
4. Het bevoegde orgaan schrapt op grond 
van lid 1, lid 3 en artikel 8, lid 1, onder a, 
ingediende 
overdrachtsadministratiecertificaten 
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onmiddellijk na indiening.
5. Overdrachtsadministratiecertificaten 
mogen uiterlijk één jaar na datum van 
afgifte tot schrapping worden ingediend 
bij een bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

Voor lidstaten die kiezen voor bepaalde flexibiliteitsregelingen, kunnen 
overdrachtsadministratiecertificaten dienen als een middel om overdrachten bij te houden.

Amendement 572
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Wanneer een in overeenstemming met 
artikel 7 aangesteld bevoegd orgaan tot 
schrapping een verhandelbaar krediet 
voor biobrandstof ontvangt van de 
wettelijke eigenaar ervan, moeten de 
lidstaten:  
a) indien een biobrandstof steun ontvangt 
in de vorm van fiscale stimulansen, 
belastingvermindering of betalingen die 
voortvloeien uit aanbestedingen, ervoor 
zorgen dat het verhandelbare krediet van 
de biobrandstof wordt ingediend bij het 
bevoegde orgaan dat is aangesteld door de 
lidstaat die de steunregeling heeft 
opgesteld.
b) ervoor zorgen dat alle daarmee verband 
houdende financiële steun die op die 
manier te betalen is, wordt ontvangen 
door de personen die het verhandelbare 
krediet voor biobrandstof tot schrapping 
indienen.
c) indien een leverancier uit verplichting 
een verhandelbaar krediet voor 
biobrandstof wil gebruiken met als doel de 
voorschriften van een lidstaat inzake 
biobrandstof na te leven, ervoor zorgen 
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dat het verhandelbare krediet voor 
biobrandstof wordt ingediend bij het door 
die lidstaat aangestelde bevoegde orgaan.
2. Verhandelbare kredieten voor 
biobrandstof zijn geldig gedurende een 
periode van 2 jaar vanaf de datum waarop 
ze zijn uitgegeven.

Or. en

Motivering

Het systeem van garanties van oorsprong moet worden uitgebreid zodat biobrandstoffen kunnen 
worden opgenomen in een afzonderlijk systeem van verhandelbare kredieten. Doel hiervan is 
voor meer flexibiliteit te zorgen in het bereiken van de streefdoelen inzake biobrandstof en de 
overbodige fysieke verplaatsing van biobrandstoffen te vermijden. Het voorgestelde systeem is 
gekoppeld aan de huidige steunmaatregelen voor biobrandstof in de lidstaten, zoals 
verplichtingen inzake biobrandstoffen, en is gebaseerd op en zorgt voor de harmonisatie van de 
regelingen voor verhandelbare kredieten voor biobrandstof die reeds bestaan in een aantal grote 
EU-lidstaten.

Amendement 573
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Overdracht van garanties van oorsprong

1. Lidstaten waarvan het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen tijdens de 
onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk was aan of groter was dan 
het in het indicatief traject vastgestelde 
aandeel, zoals vermeld in bijlage I, deel B, 
mogen de overeenkomstig artikel 7 
aangestelde bevoegde organen verzoeken 
de overeenkomstig artikel 8, lid 1, ter 
schrapping ingediende garanties van 
oorsprong over te dragen naar een andere 
lidstaat. Dergelijke garanties van 
oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.
2. Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
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overdracht van garanties van oorsprong 
naar of van personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zonder een dergelijk 
systeem de veilige en evenwichtige 
energielevering niet kan worden 
gegarandeerd of wanneer de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen, in het gedrang 
komt. 
Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 
Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.
3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.
Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 
De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.
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5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen 
bij het Europees Parlement en de Raad. 

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale streefcijfers. De gunstige 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa is vooral te danken aan 
weldoordachte nationale steunschema's en een goed functionerende administratie. Deze richtlijn 
laat de lidstaten toe te kiezen in welke sector ze de meeste inspanningen willen leveren. Een 
bijkomend flexibiliteitsmechanisme is bijgevolg niet nodig. De garanties van oorsprong moeten 
daarom worden gehandhaafd zoals in richtlijn 2001/77/EG voor de openbaarmaking inzake 
elektriciteit.

Amendement 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Overdracht van garanties van oorsprong

1. Lidstaten waarvan het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen tijdens de 
onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk was aan of groter was dan 
het in het indicatief traject vastgestelde 
aandeel, zoals vermeld in bijlage I, deel B, 
mogen de overeenkomstig artikel 7 
aangestelde bevoegde organen verzoeken 
de overeenkomstig artikel 8, lid 1, ter 
schrapping ingediende garanties van 
oorsprong over te dragen naar een andere 
lidstaat. Dergelijke garanties van 
oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.
2. Lidstaten mogen een systeem van 
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voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar of van personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zonder een dergelijk 
systeem de veilige en evenwichtige 
energielevering niet kan worden 
gegarandeerd of wanneer de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen, in het gedrang 
komt. 
Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 
Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.
3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.
Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 
De Commissie zorgt voor de publicatie 
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van die informatie.
5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen 
bij het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 575
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Twee of meer lidstaten kunnen 
gezamenlijke projecten ondernemen.

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

2. Lidstaten waarvan het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen tijdens de 
onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk was aan of groter was dan 
het in het verplichte traject vastgestelde 
aandeel, zoals vermeld in bijlage I, deel B, 
mogen de Commissie in kennis stellen van 
alle bestaande of voorgestelde installaties 
op hun grondgebied of in een derde land 
in overeenstemming met artikel 5, lid 9, 
die na de datum van inwerkingtreding van 
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komt. deze richtlijn operationeel zijn geworden 
of die gerenoveerd zijn met het oog op een 
verhoging van hun capaciteit en gebouwd 
zijn in het kader van een gezamenlijk 
project zoals bedoeld in lid 1. Met het oog 
op de controle van de naleving van de 
bepalingen in deze richtlijn wordt de 
meegedeelde hoeveelheid energie 
beschouwd als een bijdrage tot het 
nationale streefdoel van een andere 
lidstaat.

Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 
Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.
3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. In hun kennisgeving moeten de 
lidstaten:
a) de voorgestelde installatie noemen en 
beschrijven;
b) de hoeveelheid door de installatie 
geproduceerde elektriciteit of verwarming 
of koeling preciseren die moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot de 
nationale streefdoelen van een andere 
lidstaat;
c) de lidstaat vermelden in wiens voordeel 
de kennisgeving wordt gemaakt;
d) de periode preciseren waarin de 
geproduceerde energie moet worden 
beschouwd als een bijdrage tot het 
nationale streefdoel van de andere 
lidstaat.

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
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betrekking heeft of kan daar los van 
staan.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 

4. De periode bedoeld in lid 3, letter d, 
wordt uitgedrukt in volledige 
kalenderjaren en kan verder reiken dan 
2020. 

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

4 bis. De Commissie kan een krachtens dit 
artikel gedane kennisgeving wijzigen of 
intrekken indien het aandeel energie uit 
hernieuwbare energiebronnen van een 
lidstaat niet minstens gelijk is aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 

5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen bij 
het Europees Parlement en de Raad.

5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de gezamenlijke 
projecten tussen lidstaten en de kosten en 
baten daarvan betreft. Indien nodig zal zij 
voorstellen indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Gezamenlijke bilaterale en multilaterale actie tussen de lidstaten vormt de beste manier om 
ervoor te zorgen dat de nationale streefcijfers inzake hernieuwbare energie daadwerkelijk 
kunnen worden bereikt, zonder daarom de bestaande steunregelingen te ondermijnen.

Amendement 576
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van garanties van oorsprong Gevolgen van gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten

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

1. Binnen drie maanden na het einde van 
elk jaar dat binnen de in artikel 8, lid 3, 
onder d, gepreciseerde periode valt, stelt 
de lidstaat die de kennisgeving heeft 
gedaan krachtens artikel 8, een 
kennisgevingsbrief op met daarin:
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mogen de overeenkomstig artikel 7 
aangestelde bevoegde organen verzoeken 
de overeenkomstig artikel 8, lid 1, ter 
schrapping ingediende garanties van 
oorsprong over te dragen naar een andere 
lidstaat. Dergelijke garanties van 
oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.

a) de totale hoeveelheid elektriciteit, 
verwarming of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het 
jaar is geproduceerd door de installatie 
die het onderwerp vormde van de 
kennisgeving krachtens artikel 8; en
b) de hoeveelheid elektriciteit, verwarming 
of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het 
jaar is geproduceerd door die installatie, 
die in overeenstemming met de 
bepalingen van de kennisgeving moet 
bijdragen tot de streefcijfers van een 
andere lidstaat.

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

2. De lidstaat doet de kennisgevingsbrief 
toekomen aan de lidstaat in wiens 
voordeel de kennisgeving gemaakt werd, 
en aan de Commissie.

Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 
Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.
3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 

3. Met het oog op het meten van de graad 
van naleving van de eisen van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale streefcijfers, wordt de 
hoeveelheid elektriciteit, verwarming of 
koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
die conform lid 1, onder b, wordt 
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bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

meegedeeld:
a) afgetrokken van de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
de in lid 1 vermelde kennisgevingsbrief 
opstelt; en

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.

b) toegevoegd aan de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
de in lid 2 vermelde kennisgevingsbrief 
ontvangt.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 
De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.
5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen 
bij het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt gebruikt voor het vastleggen op jaarbasis van de hoeveelheid hernieuwbare 
energie die wordt afgetrokken van het totaal van de verstrekkende lidstaat en wordt toegevoegd 
aan het totaal van de ontvangende lidstaat. De verstrekkende lidstaat bevestigt dit door middel 
van een brief. De brief moet verplicht worden opgesteld indien er een overeenkomst bestaat.
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Amendement 577
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van garanties van oorsprong Gevolgen van gezamenlijke projecten 
tussen lidstaten

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

1. Binnen drie maanden na het einde van 
elk jaar dat binnen de in artikel 8, lid 3, 
onder d, gepreciseerde periode valt, stelt 
de lidstaat die de kennisgeving heeft 
gedaan krachtens artikel 8, lid 2, een 
kennisgevingsbrief op met daarin:
a) de totale hoeveelheid elektriciteit, 
verwarming of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het 
jaar is geproduceerd door de installatie 
die het onderwerp vormde van de 
kennisgeving krachtens artikel 8; en
b) de hoeveelheid elektriciteit, verwarming 
of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het 
jaar is geproduceerd door die installatie, 
die in overeenstemming met de 
bepalingen van de kennisgeving moet 
bijdragen tot de streefcijfers van een 
andere lidstaat.

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

2. De lidstaat doet de kennisgevingsbrief 
toekomen aan de Commissie en aan de 
lidstaat in wiens voordeel de kennisgeving 
gemaakt werd.

Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de
overdracht van garanties van oorsprong 
naar personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zij zonder een dergelijk 
systeem niet kunnen garanderen dat zij 
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artikel 3, lid 1, kunnen naleven of niet 
kunnen garanderen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk zal zijn aan het in 
bijlage I, deel B, uiteengezette indicatieve 
traject. 
Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.
3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Met het oog op het meten van de graad 
van naleving van de eisen van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale streefcijfers, wordt de 
hoeveelheid elektriciteit, verwarming of 
koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
die conform lid 1, onder b, wordt 
meegedeeld:
a) afgetrokken van de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
de in lid 1 vermelde kennisgevingsbrief 
opstelt; en

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.

b) toegevoegd aan de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
de in lid 2 vermelde kennisgevingsbrief 
ontvangt.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
latere wijzigingen daarvan. 
De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.
5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen 
bij het Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

Het oorspronkelijke voorstel voor de handel in garanties is te bureaucratisch en zou landen met 
een steunregeling voor hernieuwbare energiebronnen die bestaat uit teruglevering van energie 
naar het net, benadelen. Het kan de vrees doen rijzen dat de toepassing van het voorstel zou 
kunnen indruisen tegen het Europese recht. Het nieuwe voorstel heeft dezelfde doelstelling als 
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie inzake de handel in garanties van oorsprong: het 
maakt een flexibele overdracht van streefcijfers tussen de lidstaten onderling mogelijk zonder 
daarom een bedreiging te vormen voor de nationale steunregelingen, en het laat het toezicht op 
het behalen van de nationale streefcijfers over aan de lidstaten.

Amendement 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Lidstaten waarvan het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen tijdens de 
onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk was aan of groter was dan 
het in het indicatief traject vastgestelde 
aandeel, zoals vermeld in bijlage I, deel B, 
mogen de overeenkomstig artikel 7 
aangestelde bevoegde organen verzoeken 
overdrachtsadministratiecertificaten over 
te dragen naar het register van garanties 
van een andere lidstaat. Dergelijke 
overdrachtsadministratiecertificaten 
worden onmiddellijk geschrapt door het 
bevoegde orgaan in de ontvangende 
lidstaat.

Or. de

Motivering

Overdrachtsadministratiecertificaten zijn bedoeld om van de kant van de lidstaten bewijs te 
leveren inzake het aandeel hernieuwbare energie, terwijl de garanties van oorsprong bewijs 
leveren van de kant van de energieproducenten, -leveranciers en -consumenten.
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Amendement 579
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Lidstaten mogen de overeenkomstig 
artikel 7 aangestelde bevoegde organen 
verzoeken de overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, ter schrapping ingediende garanties 
van oorsprong in overeenstemming met 
artikel 6, lid 2 over te dragen naar een 
andere lidstaat. Dergelijke garanties van 
oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.

Or. de

Motivering

Flexibele mechanismen zijn vooral onmisbaar bij de productie van elektriciteit. Uit ervaringen 
in Duitsland blijkt dat een combinatie van regelgeving in de bouwsector en 
stimuleringsmechanismen in de vorm van investeringsbeurzen van waarde is gebleken voor 
verwarming en koeling. Het flexibeler maken van het systeem is eveneens bedoeld om de 
streefcijfers en tussentijdse streefcijfers die in de richtlijn worden gesteld, te bereiken, en mag 
dan ook niet afhankelijk worden gemaakt van deze streefcijfers. Hoe de streefcijfers worden 
bereikt, moet in handen van de lidstaten blijven.

Amendement 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Lidstaten mogen de overeenkomstig 
artikel 7 aangestelde bevoegde organen 
verzoeken de overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, ter schrapping ingediende garanties 
van oorsprong over te dragen naar een 
andere lidstaat. Dergelijke garanties van 



AM\730537NL.doc 45/124 PE409.384v01-00

NL

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

oorsprong worden onmiddellijk geschrapt 
door het bevoegde orgaan in de 
ontvangende lidstaat.

Or. en

Amendement 581
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 582
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij gebrek aan een steunregeling 
die voor de hele EU geldt en om te 
waarborgen dat nationale steunregelingen 
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in staat zijn de doelstellingen van deze 
richtlijn effectief te verwezenlijken, 
mogen de lidstaten zelf beslissen of en in 
hoeverre zij toestaan dat energie uit 
hernieuwbare bronnen die in andere 
lidstaten wordt geproduceerd, mag 
gebruikmaken van hun eigen nationale 
steunregeling, en of en in hoeverre zij 
toestaan dat energie uit hernieuwbare 
energiebronnen die op hun eigen 
grondgebied wordt geproduceerd, mag 
gebruikmaken van de nationale 
steunregelingen van andere lidstaten.

Or. en

Motivering

De nationale steunregelingen die in de lidstaten worden gebruikt, zijn het belangrijkste 
instrument ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen. Steunregelingen moeten bij het 
verwezenlijken van de streefcijfers de grootste bijdrage leveren. Subsidiariteit speelt hierbij 
eveneens een rol.

Amendement 583
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten minstens 80% 
van hun nationale streefcijfers bereiken 
door middel van het binnenlandse gebruik 
van elektriciteit, verwarming en koeling 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen. Voor de resterende 20% 
van hun nationale streefcijfers mogen de 
lidstaten de flexibiliteitsmechanismen 
toepassen die in dit artikel zijn 
opgenomen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten het grootste deel van hun streefcijfers inzake hernieuwbare energie op 
binnenlands vlak bereiken, wat ook de fysieke invoer van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen inhoudt.
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Amendement 584
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. de

Motivering

Verhandeling door personen zou de nationale stimuleringsstrategieën ondermijnen en de prijzen 
voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen opdrijven.
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Amendement 585
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. nl

Motivering

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en elektriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen lidstaten aan 
banden te leggen. Bovendien stroken dergelijke beperkingen niet met het 3e energiepakket dat 
precies grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.
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Amendement 586
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De vrijstellingen onder artikel 9, lid 2, zijn ontoereikend en in grote mate ontoepasselijk. 
Daarom moet artikel 9, lid 2, worden geschrapt en moet artikel 9, lid 3, dienovereenkomstig 
worden aangepast.
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Amendement 587
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Personen kunnen garanties van 
oorsprong enkel overdragen aan een 
lidstaat van hun keuze. Overdrachten van 
garanties van oorsprong mogen niet 
plaatshebben tussen personen onderling. 
Personen die in opdracht van de lidstaten 
bonusbetalingen uitvoeren conform lid 3, 
worden van deze bepaling uitgesloten.

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

Or. de

Motivering

Het is onmogelijk om met precisie te voorspellen wat de gevolgen zijn van de handel in garanties 
van oorsprong tussen privépersonen. Een negatieve ervaring zoals in de emissiehandel moet 
worden voorkomen - ook in de emissiehandel waren de gevolgen niet te voorspellen, en het 
systeem heeft ongewenste effecten gehad zoals het genereren van onverhoopte winst.
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Amendement 588
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Lidstaten moeten een systeem opstellen
voor de overdracht van garanties van 
oorsprong naar of van personen in andere 
lidstaten.

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

Or. it

Motivering

De voorschriften met betrekking tot overdrachten tussen personen dreigen een beperking te 
vormen voor de mate waarin de handel kan bijdragen tot het bereiken van de nationale 
streefcijfers. Dergelijke voorschriften lijken bovendien onverenigbaar met de inhoud van de 
richtlijn zelf, die immers toestaat dat garanties van oorsprong voor bestaande installaties 
worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Het systeem van voorafgaande toestemming lijkt puur 
een kwestie van keuze te zijn, gezien het feit dat de Commissie de invoering van een dergelijk 
systeem niet kan weigeren.
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Amendement 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Lidstaten mogen ook 
overdrachtsadministratiecertificaten 
overdragen aan personen als deze 
certificaten zijn afgegeven met betrekking 
tot energie die geproduceerd is in 
installaties die na 1 januari 2005 
operationeel zijn geworden. De toewijzing 
van deze 
overdrachtsadministratiecertificaten aan 
personen gebeurt volgens een 
transparante en niet-discriminatoire 
aanbestedingsprocedure.

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

Or. de

Motivering

Het onderscheid tussen overdrachtsadministratiecertificaten en garanties van oorsprong maakt 
het systeem van voorafgaande toestemming overbodig.
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Amendement 590
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

Schrappen

Een dergelijke overdracht kan gepaard
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.

Or. de

Motivering

Verhandeling door personen zou de nationale stimuleringsstrategieën ondermijnen en de prijzen 
voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen opdrijven.

Amendement 591
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. De lidstaten betalen een premie voor de 
overdracht van garanties van oorsprong 
door personen conform de eerste zin van 
lid 2. De lidstaten leggen het bedrag van 
de premie voor garanties van oorsprong 
voor personen jaarlijks vast op basis van 
het niveau van ontwikkeling van de 
hernieuwbare energiebronnen. Daarbij 
houden ze zich aan een kader dat moet 
worden vastgelegd door de Commissie en 
stellen ze een degressief premieverloop op. 
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De premie varieert afhankelijk van de in 
de garantie van oorsprong vermelde 
energiebron in overeenstemming met 
artikel 6, lid 2, letter a.

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van 
staan.

Or. de

Motivering

Het is onmogelijk om met precisie te voorspellen wat de gevolgen zijn van de handel in garanties 
van oorsprong tussen privépersonen. Een negatieve ervaring zoals in de emissiehandel moet 
worden voorkomen - ook in de emissiehandel waren de gevolgen niet te voorspellen, en het 
systeem heeft ongewenste effecten gehad zoals het genereren van onverhoopte winst.

Amendement 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties 
zijn afgegeven met betrekking tot energie 
die geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. In afwijking op de bepalingen van 
artikel 7, lid 4, kunnen de lidstaten vóór 
de inwerkingtreding van een installatie 
die energie produceert uit hernieuwbare 
energiebronnen, met andere lidstaten of 
met de toekomstige exploitanten van de 
installatie in kwestie overeenkomen dat de 
overdrachtsadministratiecertificaten van 
de installatie meteen na de afgifte van de 
garantie aan de lidstaat of de exploitant 
zullen worden overgedragen. Dergelijke 
overeenkomsten kunnen een beperkte 
duur hebben.

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van
staan.

Or. de
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Motivering

De lidstaten moeten overdrachtsadministratiecertificaten kunnen verwerven via overeenkomsten 
met andere lidstaten of met exploitanten van installaties.

Amendement 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten.

Or. en

Motivering

Deze bepaling vormt een beperking voor de markt met betrekking tot openbaarmaking. In plaats 
daarvan zal hoogstwaarschijnlijk een fysieke handel in groene elektriciteit plaatsvinden. Deze 
handel kan aanleiding geven tot onnodige congesties in het net en de elektriciteitsmarkt 
verstoren.

Amendement 594
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten.
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van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

Or. it

Motivering

De voorschriften met betrekking tot overdrachten tussen personen dreigen een beperking te 
vormen voor de mate waarin de handel kan bijdragen tot het bereiken van de nationale 
streefcijfers. Dergelijke voorschriften lijken bovendien onverenigbaar met de inhoud van de 
richtlijn zelf, die immers toestaat dat garanties van oorsprong voor bestaande installaties 
worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Het systeem van voorafgaande toestemming lijkt puur 
een kwestie van keuze te zijn, gezien het feit dat de Commissie de invoering van een dergelijk 
systeem niet kan weigeren.

Amendement 595
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten.

Or. sl

Amendement 596
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 

3. In afwijking op de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong zonder 
beperking worden overgedragen tussen 
personen in verschillende lidstaten als de 
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afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare 
bronnen door installaties die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

garanties 

a) niet gebruikt worden om de nationale 
streefcijfers van deze richtlijn te bereiken 
of 
b) afkomstig zijn van installaties die geen 
enkele steun ontvangen of hebben 
ontvangen en die operationeel zijn 
geworden na 1 januari 2005.

Or. de

Motivering

Garanties van oorsprong die kunnen worden gebruikt voor het bereiken van de nationale 
streefcijfers, mogen uit principe uitsluitend worden verhandeld door de lidstaten als de 
betrokken installaties geen nieuwe installaties zijn die geen steun ontvangen. Zoniet zouden 
installaties die privé-financiering ontvangen, de lidstaten winst of inkomsten bezorgen waarvoor 
geen tegengewicht bestaat (positieve externe inkomsten). Dit is een klassiek geval van marktfalen 
dat een aanzienlijke belemmering zou vormen voor investeringsactiviteiten met betrekking tot 
projecten die op de rand van het economische rendement balanceren (zoals water- en 
windenergie).

Amendement 597
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Garanties van oorsprong mogen 
worden overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

Or. nl

Motivering

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en elektriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen lidstaten aan 
banden te leggen. Het overdragen van garanties van oorsprong tussen lidstaten ligt volledig in 
lijn met het 3e energiepakket dat grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.



PE409.384v01-00 58/124 AM\730537NL.doc

NL

Amendement 598
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Onverminderd de bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten tussen 
lidstaten mogen garanties van oorsprong 
worden overgedragen tussen personen in 
die lidstaten als de garanties zijn afgegeven 
met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen onder artikel 9, lid 2, zijn ontoereikend en in grote mate ontoepasselijk. 
Daarom moet artikel 9, lid 2, worden geschrapt en moet artikel 9, lid 3, dienovereenkomstig 
worden aangepast.

Amendement 599
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden of indien ze 
zijn afgegeven voor een eenheid energie 
geproduceerd op basis van biomassa.
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Or. en

Motivering

Voor wat betreft energie op basis van biomassa, is het gerechtvaardigd ook bestaande 
installaties toe te laten garanties van oorsprong over te dragen. Zowel de bestaande als nieuwe 
installaties op basis van biomassa maken gebruik van dezelfde energiebronnen, en het huidige 
voorstel zou tot verstoringen op de markt leiden:  de huidige installaties zouden kunnen 
overstappen op fossiele brandstoffen indien ze niet kunnen wedijveren met de huidige installaties 
voor wat brandstof betreft.

Amendement 600
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden. 

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden of indien ze 
zijn afgegeven voor een eenheid energie 
geproduceerd op basis van biomassa. 

Or. en

Motivering

Producten moeten de toelating hebben om garanties van oorsprong voor alle energie die 
geproduceerd is op basis van bio-energie over te dragen aan andere lidstaten. De 
beschikbaarheid van biomassa vormt een probleem en de bestaande installaties rivaliseren met 
elkaar om deze brandstoffen te verkrijgen. Voor wat de mededinging betreft, zou het slecht zijn 
de nieuwe en bestaande installaties op verschillende manier te behandelen. In dit geval zouden 
de bestaande installaties zich uiteindelijk verplicht zien fossiele brandstoffen te gebruiken in 
plaats van bio-energie, aangezien nieuwe installaties in staat zouden zijn een hogere prijs te 
betalen voor deze bio-energie.
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Amendement 601
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden.

3. Onverminderd de bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 zijn vastgesteld, 
mogen garanties van oorsprong worden 
overgedragen tussen personen in 
verschillende lidstaten als de garanties zijn 
afgegeven met betrekking tot energie die 
geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen 
door installaties die na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
operationeel zijn geworden of indien ze 
zijn afgegeven voor een eenheid energie 
geproduceerd op basis van biomassa.

Or. en

Motivering

Producten moeten de toelating hebben om garanties van oorsprong voor alle energie die 
geproduceerd is op basis van bio-energie over te dragen aan andere lidstaten. Ook voor wat de 
mededinging betreft, zou het slecht zijn de nieuwe en bestaande installaties op verschillende 
manier te behandelen.

Amendement 602
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van staan.

De doorslaggevende datum voor de 
periode van inwerkingtreding is de datum 
waarop de installatie voor het eerst 
hernieuwbare energiebronnen gebruikt. 
Een dergelijke overdracht kan gepaard 
gaan met de overdracht van de energie 
waarop de garantie van oorsprong 
betrekking heeft of kan daar los van staan.

Or. de
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Motivering

De omschakeling van door fossiele brandstoffen aangedreven energie-installaties naar energie-
installaties die op hernieuwbare brandstoffen werken, en de oprichting van nieuwe installaties of 
de uitbreiding van bestaande installaties, zou bijdragen tot de groei van de 
elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie. Vooral in de overschakeling door de 
installaties op het gemengde gebruik van fossiele en biogene brandstoffen en in de verhoging 
van het aandeel van biomassa schuilt een enorm potentieel.

Amendement 603
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten mogen beslissen of ze al 
dan niet garanties van oorsprong voor 
elektriciteit en voor verwarming en 
koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
verhandelen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen of ze gebruikmaken van garanties van oorsprong om 
hun streefcijfers te bereiken. Maatschappijen mogen niet in staat zijn garanties van oorsprong te 
verhandelen indien de lidstaat zijn tussentijdse streefcijfers niet heeft bereikt.

Amendement 604
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

Or. it
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Motivering

De voorschriften met betrekking tot overdrachten tussen personen dreigen een beperking te 
vormen voor de mate waarin de handel kan bijdragen tot het bereiken van de nationale 
streefcijfers. Dergelijke voorschriften lijken bovendien onverenigbaar met de inhoud van de 
richtlijn zelf, die immers toestaat dat garanties van oorsprong voor bestaande installaties 
worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Het systeem van voorafgaande toestemming lijkt puur 
een kwestie van keuze te zijn, gezien het feit dat de Commissie de invoering van een dergelijk 
systeem niet kan weigeren.

Amendement 605
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

Or. de

Motivering

Handel door privépersonen zou in botsing komen met de nationale stimuleringsstrategieën en de 
prijs voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen opdrijven.

Amendement 606
Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.
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Or. nl

Motivering

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

Amendement 607
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen onder artikel 9, lid 2, zijn ontoereikend en in grote mate ontoepasselijk. 
Daarom moet artikel 9, lid 2, worden geschrapt en moeten artikel 9, lid 3, en artikel 9, lid 4, 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.
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Or. de

Motivering

Het onderscheid tussen overdrachtsadministratiecertificaten en garanties van oorsprong maakt 
het systeem van voorafgaande toestemming overbodig.

Amendement 609
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De netexploitant draagt de kosten voor 
de aanpassingen van het net die nodig zijn 
voor de ontvangst en overdracht van 
hernieuwbare energiebronnen.

De Commissie zorgt voor de publicatie 
van die informatie.

De netexploitant draagt alle kosten in 
verband met het verwerken van 
onregelmatige leveringen voor latere 
levering aan de eindconsument. De 
exploitanten verifiëren zelf de gemaakte 
kosten en compenseren die onder elkaar 
op Europese schaal.

Or. de

Motivering

De gevolgen van de handel in garanties van oorsprong tussen privépersonen zijn niet helemaal 
te voorspellen. Negatieve ervaringen zoals in de emissiehandel moeten worden voorkomen - ook 
in de emissiehandel waren de gevolgen niet te voorspellen, en het systeem heeft onbedoelde 
neveneffecten gehad zoals het genereren van onverhoopte winst.

Amendement 610
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van elk systeem van voorafgaande 
toestemming dat zij voornemens zijn in te 
voeren overeenkomstig lid 2, en van alle 
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latere wijzigingen daarvan. latere wijzigingen daarvan. De Commissie 
zal systemen van voorafgaande 
toestemming afwijzen indien zij een 
belemmering vormen voor de interne 
markt of verstoringen van de mededinging 
met zich meebrengen.

Or. en

Amendement 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
garanties van oorsprong tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft.
Indien nodig zal zij voorstellen indienen bij 
het Europees Parlement en de Raad.

5. Afhankelijk van de beschikbare 
gegevens beoordeelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze richtlijn wat de overdracht van 
overdrachtcertificaten tussen lidstaten en 
de kosten en baten daarvan betreft. Indien 
nodig zal zij voorstellen indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Motivering

Overdrachtcertificatien dienen als bewijs vanwege de lidstaten voor het aandeel hernieuwbare 
energie terwijl garanties van oorsprong bewijs leveren van de kant van de energieproducenten, -
leveranciers en -consumenten.

Amendement 612
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
1. Verhandelbare kredieten voor 
biobrandstof kunnen worden 
overgedragen tussen de lidstaten indien ze 
zijn afgegeven voor biobrandstof die 
geleverd is voor consumptie als 
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vervoersbrandstof op een communautaire 
markt.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
bevoegde orgaan een nauwkeurige lijst 
van dergelijke overdrachten bijhoudt, in 
overeenstemming met artikel 7.

Or. en

Motivering

Het systeem van garanties van oorsprong moet worden uitgebreid zodat biobrandstoffen kunnen 
worden opgenomen in een afzonderlijk systeem van verhandelbare kredieten. Doel hiervan is 
voor meer flexibiliteit te zorgen in het bereiken van de streefdoelen inzake biobrandstof en de 
overbodige fysieke verplaatsing van biobrandstoffen te vermijden. Het voorgestelde systeem is 
gekoppeld aan de huidige steunmaatregelen voor biobrandstof in de lidstaten, zoals 
verplichtingen inzake biobrandstoffen, en is gebaseerd op en zorgt voor de harmonisatie van de 
regelingen voor verhandelbare kredieten voor biobrandstof die reeds bestaan in een aantal grote 
EU-lidstaten.

Amendement 613
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Gevolgen van de schrapping van 

garanties van oorsprong
Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:
a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft afgegeven; en
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b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun nationale streefcijfers. De gunstige 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa is vooral te danken aan 
weldoordachte nationale steunschema's en een goed functionerende administratie. Deze richtlijn 
laat de lidstaten toe te kiezen in welke sector ze de meeste inspanningen willen leveren. Een 
bijkomend flexibiliteitsmechanisme is bijgevolg niet nodig. De garanties van oorsprong moeten 
daarom worden gehandhaafd zoals in Richtlijn 2001/77/EG voor de openbaarmaking inzake 
elektriciteit.

Amendement 614
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevolgen van de schrapping van 
garanties van oorsprong

Gezamenlijke naleving van streefcijfers

Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:

1. Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen hun streefcijfers te 
combineren en gezamenlijke 
steunregelingen op te stellen om deze 
streefcijfers gezamenlijk te bereiken.

a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 

2. Als twee of meer lidstaten op vrijwillige 
basis overeenkomen om hun streefcijfers 
overeenkomstig artikel 3 gezamenlijk te 
verwezenlijken, worden de streefcijfers 
gezamenlijk berekend voor de groep 
betrokken lidstaten als een gemiddelde 
van hun individuele interim-streefcijfers 
en hun totale minimale streefcijfers die 
zijn vermeld in deel A en B van bijlage I. 
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heeft afgegeven; en Dit gemiddelde wordt gewogen op basis 
van het verwachte eindverbruik van 
energie in elk van de betrokken lidstaten 
in de jaren tot 2020.

b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt. 

Or. en

Motivering

Het oorspronkelijke voorstel voor de handel in garanties is te bureaucratisch en zou landen met 
een steunregeling voor hernieuwbare energiebronnen die bestaat uit teruglevering van energie 
naar het net, benadelen. Het kan de vrees doen rijzen dat de toepassing van het voorstel zou 
kunnen indruisen tegen het Europese recht. Het nieuwe voorstel heeft dezelfde doelstelling als 
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie inzake de handel in garanties van oorsprong: het 
maakt een flexibele overdracht van streefcijfers tussen de lidstaten onderling mogelijk zonder 
daarom een bedreiging te vormen voor de nationale steunregelingen, en het laat het toezicht op 
het behalen van de nationale streefcijfers over aan de lidstaten.

Amendement 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevolgen van de schrapping van 
garanties van oorsprong

Gezamenlijke naleving van streefcijfers 
en gezamenlijke steunregelingen

Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:

1. Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen hun streefcijfers te 
combineren en gezamenlijke 
steunregelingen op te stellen om deze 
streefcijfers gezamenlijk te bereiken.

a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 

2. Als twee of meer lidstaten op vrijwillige 
basis overeenkomen om hun streefcijfers 
overeenkomstig artikel 3 gezamenlijk te 
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betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft afgegeven; en

verwezenlijken, worden de streefcijfers 
gezamenlijk berekend voor de groep 
betrokken lidstaten als een gemiddelde 
van hun individuele interim-streefcijfers 
en hun totale minimale streefcijfers die 
zijn vermeld in deel A en B van bijlage I. 
Dit gemiddelde wordt gewogen op basis 
van het verwachte eindverbruik van 
energie in elk van de betrokken lidstaten 
in de jaren tot 2020.

b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt. 

Or. en

Amendement 616
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevolgen van de schrapping van 
garanties van oorsprong

Gezamenlijke naleving van streefcijfers

Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:

Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen hun streefcijfers te 
combineren en gezamenlijke 
steunregelingen op te stellen om deze 
streefcijfers gezamenlijk te bereiken.

a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 

Als twee of meer lidstaten op vrijwillige 
basis overeenkomen om hun streefcijfers 
overeenkomstig artikel 3 gezamenlijk te 
verwezenlijken, worden de streefcijfers 
gezamenlijk berekend voor de groep 
betrokken lidstaten als een gemiddelde 
van hun individuele interim-streefcijfers 
en hun totale minimale streefcijfers die 
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heeft afgegeven; en zijn vermeld in deel A en B van bijlage I. 
Dit gemiddelde wordt gewogen op basis 
van het verwachte eindverbruik van 
energie in elk van de betrokken lidstaten 
in de jaren tot 2020.

b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt. 

Or. en

Motivering

Dit stelt de lidstaten in staat hun streefcijfers te combineren en ze gezamenlijk te bereiken, 
alsook gezamenlijke steunregelingen op te stellen. Hoe de gecombineerde streefcijfers moeten 
worden berekend, is nog niet vastgelegd.

Amendement 617
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevolgen van de schrapping van garanties 
van oorsprong

Gevolgen van projecten tussen lidstaten

Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:

1. Binnen drie maanden na het einde van 
elk jaar dat binnen de in artikel 7, lid 2, 
onder d, gepreciseerde periode valt, stelt 
de lidstaat die de kennisgeving heeft 
gedaan krachtens artikel 7, een certificaat 
op met daarin:

a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 

a) de totale hoeveelheid elektriciteit, 
verwarming of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het 
jaar is geproduceerd door de installatie 
die het onderwerp vormde van de 
kennisgeving krachtens artikel 7; en
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orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft afgegeven; en
b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt. 

b) de hoeveelheid elektriciteit, verwarming 
of koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen die in de loop van het
jaar is geproduceerd door die installatie, 
die in overeenstemming met de 
bepalingen van de kennisgeving moet 
bijdragen tot de streefcijfers van een 
andere lidstaat.

2. De lidstaat doet het certificaat 
toekomen aan de lidstaat in wiens 
voordeel de kennisgeving gemaakt werd. 
3. Met het oog op het meten van de graad 
van naleving van de eisen van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale streefcijfers, wordt de 
hoeveelheid elektriciteit, verwarming of 
koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
die conform lid 1, onder b, wordt 
gecertificeerd:
a) afgetrokken van de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
het in lid 1 vermelde certificaat opstelt; en
(b) toegevoegd aan de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen 
waarmee rekening wordt gehouden bij het 
meten van de naleving door de lidstaat die 
het in lid 2 vermelde certificaat ontvangt.

Or. en

Motivering

Gezamenlijke bilaterale en multilaterale actie tussen de lidstaten vormt de beste manier om 
ervoor te zorgen dat de nationale streefcijfers inzake hernieuwbare energie daadwerkelijk 
kunnen worden bereikt, zonder daarom de bestaande steunregelingen te ondermijnen.
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Amendement 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een bevoegd orgaan een garantie van 
oorsprong die het niet zelf heeft 
afgegeven, schrapt, moet met het oog op 
het meten van de graad van naleving van 
de eisen van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale streefcijfers, een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen:

Met het oog op het meten van de graad van 
naleving van de eisen van de krachtens 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
streefcijfers, moet tijdens het 
productiejaar:

a) worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft afgegeven; en

a) de hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
energiebronnen waarvoor het bevoegde 
orgaan overeenkomstig artikel 7 een 
overdrachtcertificaat heeft afgegeven, 
worden afgetrokken van de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen
en

b) worden bijgeteld bij de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen die in 
aanmerking wordt genomen om, met 
betrekking tot het jaar waarin de in de 
garantie van oorsprong vermelde energie 
is geproduceerd, de graad van naleving te 
meten van de lidstaat van het bevoegd 
orgaan dat de garantie van oorsprong 
heeft geschrapt.

b) de hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
energiebronnen waarvoor het bevoegde 
orgaan overeenkomstig artikel 7 een 
overdrachtcertificaat heeft geschrapt, 
worden toegevoegd aan de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Or. de

Motivering

Vereenvoudigt en verduidelijkt de berekeningen voor het bereiken van de streefcijfers van de 
lidstaten.
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Amendement 619
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Statistische overdrachten tussen de 

lidstaten
1. Een lidstaat waarin het aandeel energie 
uit hernieuwbare energiebronnen tijdens 
de onmiddellijk voorafgaande periode van 
twee jaar gelijk is aan of groter is dan het 
verplichte traject in deel B van bijlage I, 
mag regelingen treffen voor de statistische 
overdracht van een bepaalde hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
naar een andere lidstaat. De 
overgedragen hoeveelheid moet worden:
a) afgetrokken van de hoeveelheid energie 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het toezicht op de naleving 
door de lidstaat van de vereisten vermeld 
in artikel 3 betreffende nationale 
streefdoelen; en
b) opgeteld bij de hoeveelheid energie 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen waarmee rekening wordt 
gehouden bij het toezicht op de naleving 
door een andere lidstaat van de vereisten 
vermeld in artikel 3 betreffende nationale 
streefdoelen. 
2. Regelingen krachtens lid 1 kunnen van 
kracht zijn voor één of meerdere jaren. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van 
deze regelingen ten laatste 3 maanden na 
het einde van het eerste jaar waarin zij 
van kracht worden.

Or. en

Motivering

Gezamenlijke bilaterale en multilaterale actie tussen de lidstaten vormt de beste manier om 
ervoor te zorgen dat de nationale streefcijfers inzake hernieuwbare energie daadwerkelijk 
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kunnen worden bereikt, zonder daarom de bestaande steunregelingen te ondermijnen.

Amendement 620
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een bevoegd orgaan een verhandelbaar 
krediet voor biobrandstof dat het niet zelf 
heeft afgegeven, schrapt, een 
gelijkwaardige hoeveelheid biobrandstof 
wordt:
a) afgetrokken van het in artikel 7 
vermelde register in de lidstaat die het 
verhandelbare krediet voor biobrandstof 
heeft afgegeven; en
b) toegevoegd aan het in artikel 7 
vermelde register in de lidstaat die het 
verhandelbare krediet voor biobrandstof 
heeft geschrapt.

Or. en

Motivering

Het systeem van garanties van oorsprong moet worden uitgebreid zodat biobrandstoffen kunnen
worden opgenomen in een afzonderlijk systeem van verhandelbare kredieten. Doel hiervan is 
voor meer flexibiliteit te zorgen in het bereiken van de streefdoelen inzake biobrandstof en de 
overbodige fysieke verplaatsing van biobrandstoffen te vermijden. Het voorgestelde systeem is 
gekoppeld aan de huidige steunmaatregelen voor biobrandstof in de lidstaten, zoals 
verplichtingen inzake biobrandstoffen, en is gebaseerd op en zorgt voor de harmonisatie van de 
regelingen voor verhandelbare kredieten voor biobrandstof die reeds bestaan in een aantal grote 
EU-lidstaten.
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Amendement 621
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden. 

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1,
artikel 8, lid 2, en artikel 9, leden 2 en 3,
moeten eenheden hernieuwbare energie die 
zijn toe te schrijven aan de 
capaciteitsverhoging of de verhoging van 
het gemiddelde vermogen van een 
installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging of de verhoging van 
het gemiddelde vermogen heeft 
plaatsgevonden. 

Or. de

Motivering

Door het uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden op waterkrachtinstallaties kan niet alleen 
de prestatie maar ook het gemiddelde vermogen worden verhoogd. Een voorbeeld hiervan is een 
nieuwe bijleiding in een bestaande installatie voor energie-opslag. De hieruit voortvloeiende 
bijkomende energie-opwekking moet worden erkend in de richtlijn inzake hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 622
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie of aan een verhoging in het 
meeverbrandingsaandeel van 
hernieuwbare energiebronnen worden 
behandeld alsof ze geproduceerd zijn door 
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capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden. een afzonderlijke installatie die 
operationeel is geworden op het ogenblik 
waarop de capaciteitsverhoging heeft 
plaatsgevonden.

Or. de

Motivering

De meeverbranding van biomassa is een efficiënte manier om conventionele brandstoffen te 
gebruiken en tegelijk de EU-uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van de EU van 
primaire energie te verminderen.

Amendement 623
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

For the purpose of Article 5(9), Article 
6(2), Article 8(2) Met het oog op de 
toepassing van artikel 5, lid 9, artikel 6, lid 
2, artikel 8, lid 2, en artikel 9, lid 3, moeten 
eenheden hernieuwbare energie die zijn toe 
te schrijven aan de verhoging van de 
hernieuwbare-energiecapaciteit van een 
installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Artikel 11 moet worden gewijzigd om rekening te houden met de aanmoediging van bio-energie 
in het systeem van garanties van oorsprong. De regels die van toepassing zijn op nieuwe 
installaties die operationeel zijn geworden na de inwerkingtreding van de richtlijn, moeten een 
verhoging omvatten van het aandeel bio-energie in een multibrandstofinstallatie na de 
inwerkingtreding van de richtlijn. Het is belangrijk dat de richtlijn het toenemende gebruik van 
bio-energie in reeds bestaande installaties aanmoedigt.
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Amendement 624
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de verhoging van de 
hernieuwbare-energiecapaciteit van een 
installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 625
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de capaciteitsverhoging van 
een installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 9, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, en 
artikel 9, lid 3, moeten eenheden 
hernieuwbare energie die zijn toe te 
schrijven aan de verhoging van de 
hernieuwbare-energiecapaciteit van een 
installatie worden behandeld alsof ze 
geproduceerd zijn door een afzonderlijke 
installatie die operationeel is geworden op 
het ogenblik waarop de 
capaciteitsverhoging heeft plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Een van de mogelijke manieren om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen, 
is de overstap van fossiele brandstoffen naar biomassa. In het kader van de garanties van 
oorsprong moet dit worden beschouwd als nieuwe capaciteit.
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Amendement 626
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Bescherming van consumenten

1. Lidstaten die steunregelingen hebben 
voor energie uit hernieuwbare bronnen, 
moeten garanties van oorsprong kunnen 
uitgeven voor de ondersteunde 
energieproductie. Lidstaten moeten ook 
duidelijk maken hoe deze garanties van 
oorsprong worden toegekend aan de 
eindgebruikers van energie of aan hun 
leveranciers.
2. Lidstaten eisen van leveranciers die 
energie uit hernieuwbare bronnen 
verkopen aan eindgebruikers en dit 
meedelen aan hun klanten of aan het 
publiek onder verwijzing naar de 
voordelen van hernieuwbare energie op 
milieugebied of op andere vlakken, dat zij 
een minimale aanvullendheid garanderen 
van minstens één derde van de aan 
eindgebruikers verkochte energie uit 
hernieuwbare bronnen, wat meer is dan 
de streefcijfers vermeld in deel A en B van 
bijlage I. Hiertoe eisen de lidstaten van 
deze leveranciers dat zij aanvragen 
indienen tot schrapping van de garanties 
van oorsprong van installaties die 
operationeel zijn geworden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn, 
die overeenkomen met het vereiste 
aandeel van aanvullendheid en afgegeven 
zijn voor de energieproductie waarmee 
geen rekening wordt gehouden bij het 
controleren van de naleving door de 
lidstaten van de voorschriften van deze 
richtlijn inzake nationale streefcijfers. De 
lidstaten maken dit mogelijk door de 
installaties toe te laten hun 
energieproductie uit te sluiten van de 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
bronnen in een lidstaat overeenkomstig 
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artikel 5, onder andere door zich terug te 
trekken uit steunregelingen.
Lidstaten nemen alle nodige stappen om 
de naleving van de eisen in dit lid te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

'Groene' stroom moet de consument 'aanvullendheid' garanderen op de al bestaande nationale 
steunregelingen. Dit kan worden bewerkstelligd door overdrachtsadministratiecertificaten te 
kopen op vrijwillige basis.

Amendement 627
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 12 moet in zijn geheel worden geschrapt aangezien de uitvoering van de bepalingen 
ervan een onevenredige impact zou hebben op de wetgeving van de lidstaten inzake regionale 
ruimtelijke ordening, op bouwvoorschriften en ook op rechtsprocedures, zonder een 
noemenswaardige invloed te hebben op de bevordering van hernieuwbare energie.

Amendement 628
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties voor de productie 
van elektriciteit, verwarming of koeling op 
basis van hernieuwbare bronnen, en op de 
omzetting van biomassa in biobrandstoffen 
of andere energieproducten, evenredig en 

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties en met 
transmissie- en distributiesystemen 
verbonden infrastructuren voor de 
productie van elektriciteit, verwarming of 
koeling op basis van hernieuwbare
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noodzakelijk zijn. bronnen, en op de omzetting van biomassa 
in biobrandstoffen of andere 
energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn. 

Or. en

Motivering

De belanghebbende partijen zijn bijzonder bezorgd over de afgifte van bouwtoestemmingen en -
toelatingen voor infrastructuurprojecten voor transmissie en distributie. De behoefte aan 
sterkere netwerken en interconnectoren vereist een stroomlijning en verbetering van het 
toestemmingsproces.

Amendement 629
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties voor de productie 
van elektriciteit, verwarming of koeling op 
basis van hernieuwbare bronnen, en op de 
omzetting van biomassa in biobrandstoffen 
of andere energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn. 

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties voor de productie 
van elektriciteit en de ermee verbonden 
netwerkinfrastructuur, verwarming of 
koeling op basis van hernieuwbare 
bronnen, en op de omzetting van biomassa 
in biobrandstoffen of andere 
energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn. 

Or. sl

Amendement 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties voor de productie 
van elektriciteit, verwarming of koeling op 

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op transmissie- en 
distributielijnen, installaties voor de 
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basis van hernieuwbare bronnen, en op de 
omzetting van biomassa in biobrandstoffen 
of andere energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn.

productie van elektriciteit, verwarming of 
koeling op basis van hernieuwbare 
bronnen, en op de omzetting van biomassa 
in biobrandstoffen of andere 
energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van RES-E zal de behoefte aan sterkere netwerken en interconnectoren doen 
toenemen. Opdat exploitanten van transmissiesystemen in staat zouden zijn aan deze behoefte te 
beantwoorden, is het belangrijk dat de autoriteiten het toestemmingsproces versnellen en 
verbeteren.

Amendement 631
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties voor de productie 
van elektriciteit, verwarming of koeling op 
basis van hernieuwbare bronnen, en op de 
omzetting van biomassa in biobrandstoffen 
of andere energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings-
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op installaties en de ermee 
verbonden netwerkinfrastructuur voor de 
productie van elektriciteit, verwarming of 
koeling op basis van hernieuwbare 
bronnen, en op de omzetting van biomassa 
in biobrandstoffen of andere 
energieproducten, evenredig en 
noodzakelijk zijn.

Or. en

Motivering

Het is aangewezen duidelijk te maken dat evenredige en noodzakelijke regelingen moeten 
worden opgesteld voor zowel netwerken als de opwekking van hernieuwbare energie.
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Amendement 632
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten er met name op 
toezien dat:

De lidstaten kunnen er indien nodig op 
toezien dat:

Or. en

Motivering

De Scandinavische elektriciteitsmarkt is gebaseerd op marktbeginselen. Aangezien alles er stoelt 
op vrij bepaalde handelsovereenkomsten, is het dan ook onmogelijk over prioritaire toegang te 
beschikken.

Amendement 633
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de respectieve verantwoordelijkheden 
van nationale, regionale en lokale 
administratieve organen met betrekking tot 
de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsprocedures duidelijk zijn 
gedefinieerd, met precieze termijnen voor 
de goedkeuring van plannings- en 
bouwaanvragen;

a) de respectieve verantwoordelijkheden 
van nationale, regionale en lokale 
administratieve organen met betrekking tot 
de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsprocedures duidelijk zijn 
gedefinieerd, met inbegrip van ruimtelijke 
planning en met korte en precieze 
termijnen voor de goedkeuring van 
plannings- en bouwaanvragen, en de 
administratie optreedt als een 'one stop 
shop' voor de aanvragers;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat aanvragers, investeerders en ontwikkelaars van projecten voor 
hernieuwbare energie niet worden afgeschrikt door lange en ingewikkelde procedures in de 
lidstaten. Administratieve procedures voor bouwtoelatingen en -vergunningen, met inbegrip van 
ruimtelijke planning, moeten eenvoudiger en transparanter worden gemaakt.
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Amendement 634
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
niet-discriminerend zijn, en rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
van hernieuwbare energie; 

c) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels en hun toepassingen
objectief, transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn, en 
rekening houden met de bijzondere 
kenmerken van individuele technologieën 
op het gebied van hernieuwbare energie; 
voorschriften met betrekking tot 
vervuilende activiteiten, zoals die vermeld 
in Richtlijn 2008/1/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 januari 
2008 betreffende de geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging (gecodificeerde versie)1

(de IPPC-richtlijn), zijn zinloos voor wat 
betreft installaties voor hernieuwbare 
energie, die gedurende hun levenscyclus 
immers geen vervuilend afval produceren, 
en zijn dan ook niet van toepassing op 
dergelijke installaties.
___________
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.

Or. en

Motivering

Elk misbruik van of elke kunstmatig gecreëerde belemmering voor projecten voor hernieuwbare 
energie, zoals bijvoorbeeld een ongerechtvaardigde behandeling vergelijkbaar met projecten die 
een groot risico voor de gezondheid betekenen, kan niet worden geaccepteerd. De 
verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van de toestemmingen, certificering en het verlenen 
van vergunningen moet objectief, transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn bij het 
regelen van specifieke projecten.
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Amendement 635
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) planning- en bouwaanvragen voor 
installaties voor hernieuwbare energie 
automatisch goed te keuren in het geval 
het vergunningverlenende orgaan niet 
binnen de gestelde termijnen heeft 
geantwoord;

Or. en

Amendement 636
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) er wordt één administratief orgaan 
opgericht voor de verwerking van 
aanvragen voor toestemmingen, 
certificaten en vergunningen voor 
installaties voor hernieuwbare energie en 
voor het verlenen van bijstand aan de 
indieners van aanvragen;

Or. en

Amendement 637
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) duidelijke richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van projecten voor 
hernieuwbare energie in gebieden die zijn 
aangewezen krachtens de communautaire 
milieuwetgeving;
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Or. en

Motivering

Aangezien meermaals misbruik is gemaakt van de EU-milieuwetgeving (zoals de Habitat- en de 
Vogelrichtlijn) om grote projecten voor de productie van hernieuwbare tegen te werken, moet er 
worden gepreciseerd dat in milieueffectbeoordelingen terdege rekening moet worden gehouden 
met het potentiële belang van deze projecten voor het bereiken van de bindende EU-streefdoelen 
inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie.

Amendement 638
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) na het verstrijken van nog te 
bepalen tijdslimieten zullen de 
toestemmingen die nodig zijn voor de 
bouw en de exploitatie van door 
hernieuwbare energie aangedreven 
installaties automatisch geacht worden te 
zijn verleend indien de bevoegde 
instanties ze niet uitdrukkelijk hebben 
geweigerd;

Or. it

Motivering

Een regeling op basis van zwijgende instemming is van essentieel belang omdat het bevorderlijk 
is voor het vertrouwen van diegenen die investeren in hernieuwbare energiebronnen; het 
ondernemen van de nodige actie mag niet worden overgelaten aan het oordeel van de lidstaten.

Amendement 639
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn;

e) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn en 
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geen indirecte belasting op grondstoffen 
vormen;

Or. en

Motivering

Dit is al overeengekomen door het Europees Parlement in het kader van het INI-verslag van 
Europees parlementslid Mechtild Rothe over verwarming en koeling op basis van hernieuwbare 
bronnen (2005/2122(INI)).

Amendement 640
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten; en

f) minder omslachtige en vereenvoudigde
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten; en

Or. en

Amendement 641
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) minder omslachtige
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten; en

f) vereenvoudigde vergunningsprocedures 
worden opgesteld voor kleinere projecten; 
en

Or. it

Motivering

De vergunningsprocedures moeten worden gestroomlijnd, vooral wanneer het om kleinschalige 
installaties gaat.
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Amendement 642
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) gepaste regelgevingsmaatregelen en 
belastingvoordelen voorhanden zijn ter 
bevordering van het zo kostenefficiënt 
mogelijke gebruik van hernieuwbare 
energiesystemen en de ermee verbonden 
netwerken voor verwarming en koeling; 

Or. en

Motivering

Het is bijzonder belangrijk dat lidstaten de plaatselijke administratieve organen een 
regelgevings- en belastingskader verschaffen (stadsplanning, stedelijke 
ontwikkelingsmaatregelen enz.) dat gunstig is voor de meest kostenefficiënte energiebronnen, en 
dat ze mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van stadsverwarming en -koeling.

Amendement 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten duidelijk definiëren 
aan welke technische specificaties 
apparatuur en systemen op duurzame 
energie moeten voldoen om in aanmerking 
te komen voor steunregelingen. Wanneer 
er Europese normen bestaan, zoals 
milieukeuren, energielabels en andere door 
Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
moeten die technische specificaties in 
termen van die normen worden opgesteld. 
Dergelijke technische specificaties mogen 
niet voorschrijven waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd.

2. De lidstaten moeten duidelijk definiëren 
aan welke technische specificaties 
apparatuur en systemen op duurzame 
energie moeten voldoen om te worden 
aangesloten op het netwerk en in 
aanmerking te komen voor 
steunregelingen. Wanneer er Europese 
normen bestaan, zoals milieukeuren, 
energielabels en andere door Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, moeten die 
technische specificaties in termen van die 
normen worden opgesteld. Dergelijke 
technische specificaties mogen niet 
voorschrijven waar de apparatuur en de 
systemen moeten worden gecertificeerd.

Or. en
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Motivering

Opdat de exploitanten van transmissiesystemen de veiligheid en adequaatheid van de 
stroomopwekkingssystemen zouden kunnen waarborgen, moeten installaties die aangesloten 
willen worden op het netwerk, de netwerkcodes naleven.

Amendement 644
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten duidelijk definiëren 
aan welke technische specificaties 
apparatuur en systemen op duurzame 
energie moeten voldoen om in aanmerking 
te komen voor steunregelingen. Wanneer 
er Europese normen bestaan, zoals 
milieukeuren, energielabels en andere door 
Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
moeten die technische specificaties in 
termen van die normen worden opgesteld. 
Dergelijke technische specificaties mogen 
niet voorschrijven waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd.

2. De lidstaten moeten duidelijk definiëren 
aan welke technische specificaties 
apparatuur en systemen op duurzame 
energie moeten voldoen om te worden 
aangesloten op het netwerk en in 
aanmerking te komen voor 
steunregelingen. Wanneer er Europese 
normen bestaan, zoals milieukeuren, 
energielabels en andere door Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, moeten die 
technische specificaties in termen van die 
normen worden opgesteld. Dergelijke 
technische specificaties mogen niet 
voorschrijven waar de apparatuur en de 
systemen moeten worden gecertificeerd.

Or. en

Motivering

Opdat de exploitanten van transmissiesystemen de veiligheid en adequaatheid van het netwerk 
zouden kunnen waarborgen, moeten stroomopwekkingssystemen op hernieuwbare energie de 
netwerkcodes naleven.

Amendement 645
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten lokale en 3. De lidstaten verplichten lokale en 
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regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
overwegen apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
garanderen apparatuur en systemen die 
een optimale combinatie van 
hernieuwbare energiebronnen en 
hoogrenderende technologieën mogelijk 
maken, voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

Or. en

Motivering

Het beleid moet worden bepaald op basis van resultaatgerichte verplichtingen en niet op basis 
van middelen. Hiervoor zijn bijgevolg niet ofwel hernieuwbare energiebronnen nodig, ofwel 
hoogrenderende efficiënte technologieën, maar een optimale combinatie van beide opties. Voor 
bepaalde gebouwen is het bovendien mogelijk dat er geen plaatselijk beschikbare hernieuwbare 
energiebronnen bestaan. Energie-efficiëntie is van cruciaal belang voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder voor wat gebouwen betreft, aangezien die op het vlak 
van energie-efficiëntie over een groot potentieel beschikken.

Amendement 646
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
overwegen apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
garanderen apparatuur en systemen die 
een optimale combinatie van 
hernieuwbare energiebronnen en 
hoogrenderende technologieën mogelijk 
maken, voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

Or. en

Motivering

Het beleid moet worden bepaald op basis van resultaatgerichte verplichtingen en niet op basis 
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van middelen. Hiervoor zijn bijgevolg niet ofwel hernieuwbare energiebronnen nodig, ofwel 
hoogrenderende technologieën, maar een optimale combinatie hiervan. Voor bepaalde 
gebouwen is het bovendien mogelijk dat er geen plaatselijk beschikbare hernieuwbare 
energiebronnen bestaan. Energie-efficiëntie is van cruciaal belang voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder voor wat gebouwen betreft, aangezien die op het vlak 
van energie-efficiëntie over een groot potentieel beschikken.

Amendement 647
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
overwegen apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 
overwegen om op warmtekrachtkoppeling 
gebaseerde apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

Or. fr

Motivering

Biomassa is een beperkte grondstof: daarom moeten de lidstaten het gebruik ervan in 
hoogrenderende installaties aanmoedigen. Warmtekrachtkoppelingsinstallaties hebben hoge 
efficiëntiepercentages, gaande van 75% tot 90%, afhankelijk van de toepassingen. Het opwekken 
van elektriciteit op basis van biomassa wordt gehinderd door de erg lage energie-output; de 
lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat steunregelingen geen stimulansen geven voor de 
productie van uitsluitend elektriciteit indien dit verspilling inhoudt van een schaarse grondstof.

Amendement 648
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 

3. De lidstaten verplichten lokale en 
regionale administratieve organen om bij 
de planning, het ontwerp en de renovatie 
van industriële of residentiële zones te 



AM\730537NL.doc 91/124 PE409.384v01-00

NL

overwegen apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en 
-koeling te gebruiken.

waarborgen apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en voor stadsverwarming en -
koeling te gebruiken.

De lidstaten moedigen lokale en regionale 
administratieve organen er in het 
bijzonder toe aan verwarming en koeling 
uit hernieuwbare energiebronnen op te 
nemen in de planning van de stedelijke 
infrastructuur in steden met meer dan 
50 000 inwoners.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie over verwarming en koeling (14 februari 2006) heeft het Europees Parlement 
opgemerkt dat het gebruik van afvalwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductieprocessen en 
industriële processen en van vrije koeling bijdraagt tot de vermindering van de vraag naar 
conventionele energie, en dat de lidstaten het potentieel voor het gebruik van deze bronnen 
moeten onderzoeken en identificeren.

Amendement 649
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle financiële steun voor de bouw, 
verbouwing en renovatie van 
infrastructuur, openbare en industriële 
gebouwen en huizen moet gekoppeld zijn 
aan de bevordering van energiebesparing 
en/of het gebruik van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

Financiële steun moet worden verleend in overeenstemming met de duurzaamheidscriteria.
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Amendement 650
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten 
transparant zijn en gebaseerd zijn op 
criteria die verband houden met:

Schrappen

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of
b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft.

Or. cs

Motivering

Leden 4 en 5 passen vanuit logisch standpunt niet in de structuur van de tekst, hun formulering 
is te prescriptief en de toepassing ervan zou zelfs de uitvoering van de richtlijn inzake de 
energieprestaties van gebouwen in gevaar kunnen brengen.

Amendement 651
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten 
transparant zijn en gebaseerd zijn op 
criteria die verband houden met:

Schrappen

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of 
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b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft. 

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet kunnen beslissen welke maatregelen hij neemt, afhankelijk van de verplichte 
streefcijfers. De mogelijkheden en voorwaarden in elke lidstaat zijn verschillend, en kunnen dus 
het best door de lidstaat zelf worden beoordeeld.

Amendement 652
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten 
transparant zijn en gebaseerd zijn op 
criteria die verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
leggen de lidstaten minimumnormen vast
voor energie-efficiëntie op basis van de 
primaire energieconsumptie in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen, zodat een 
optimale combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en hoogrenderende 
technologieën mogelijk is.

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of 
b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft. 

Or. en

Motivering

Het beleid moet worden bepaald op basis van resultaatgerichte verplichtingen en niet op basis 
van middelen. Hiervoor zijn bijgevolg niet ofwel hernieuwbare energiebronnen nodig, ofwel 
hoogrenderende technologieën, maar een optimale combinatie hiervan. Voor bepaalde 
gebouwen is het bovendien mogelijk dat er geen plaatselijk beschikbare hernieuwbare 
energiebronnen bestaan. Energie-efficiëntie is van cruciaal belang voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder voor wat gebouwen betreft, aangezien die op het vlak 
van energie-efficiëntie over een groot potentieel beschikken.



PE409.384v01-00 94/124 AM\730537NL.doc

NL

Amendement 653
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten 
transparant zijn en gebaseerd zijn op 
criteria die verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in alle nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen waarin 
verwarming of koeling nodig is, een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt.

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of 
b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft.

Or. en

Motivering

Deze omschrijving van nieuwe en gerenoveerde gebouwen is in overeenstemming met 
initiatiefverslag 2007/2106 van het Europees Parlement over het Actieplan voor energie-
efficiëntie. (a) en (b) moeten worden geschrapt omdat:
- (a) er geen uitzondering hoeft te worden gemaakt voor passieve of nulenergiegebouwen, 
aangezien die per definitie gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen
- (b) sommige hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-energie) overal beschikbaar zijn.

Amendement 654
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe gebouwen 
een minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt gebruikt voor 
verwarming en koeling. De lidstaten 
nemen gepaste maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het niveau van energie uit 
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verband houden met: hernieuwbare bronnen ook in bestaande 
gebouwen wordt verhoogd.
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

Or. de

Motivering

Het is minder economisch hernieuwbare energieën te introduceren in gebouwen die al 
gerenoveerd zijn. De keuze van de gepaste maatregelen moet daarom worden overgelaten aan 
de lidstaten.

Amendement 655
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
moedigen de lidstaten het gebruik van 
systemen en toestellen voor verwarming 
en koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen in nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen aan. Uitzonderingen daarop 
moeten transparant zijn en gebaseerd zijn 
op criteria die verband houden met:

Or. de

Motivering

Dit is de beste manier om hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie te combineren. 
Aangezien hernieuwbare bronnen ook schaars zijn, mogen ze in de mate van het mogelijke enkel 
worden verbrand in gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales. Verwarmingsnetwerken 
vormen een nuttig systeem om warmte uit hernieuwbare energiebronnen tot bij de klant te 
brengen. Grote warmtecentrales maken vaak deel uit van stedelijke verwarmingsnetwerken en 
zijn daarom veel efficiënter dan kleine installaties. De groei van stadsverwarming, 
gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales en hernieuwbare energiebronnen moet 
complementair zijn, zonder dat één element wordt uitgespeeld tegen de andere.
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Amendement 656
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe gebouwen 
een minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

Gedwongen renovatie van bestaande gebouwen kan een zware financiële last betekenen voor de 
eigenaars/huurders van deze gebouwen en kan eveneens leiden tot niet-optimale investeringen, 
dat wil zeggen in technologieën die niet kostenefficiënt zijn.

Amendement 657
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met: 

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe en
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen of een 
maximumniveau voor het energieverbruik 
per vierkante meter wordt gehanteerd. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

De ultieme doelstelling van deze richtlijn en van het hele energie- en klimaatpakket is de 
vermindering van het verbruik van niet-hernieuwbare energie en van de uitstoot van 
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broeikasgassen, zonder daarom noodzakelijkerwijs quota op te leggen ten voordele van 
hernieuwbare energiebronnen. Het toevoegen van een maximumniveau voor het energieverbruik 
per bebouwde vierkante meter is technologisch gezien neutraal en biedt de mogelijkheid een 
optimale combinatie te vinden van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en verwarmings- en 
koelingsmethoden. Dit zou eveneens moeten gelden voor gerenoveerde gebouwen, onverminderd 
de bescherming van cultureel en architecturaal erfgoed.

Amendement 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

De bouwsector is goed voor meer dan 40% van Europa's energie en vormt daarmee de grootste 
afzonderlijke energiesector in Europa. In het licht van de toenemende vraag naar energie en de 
impact van broeikasgasemissies afkomstig van fossiele brandstoffen, moet in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen hernieuwbare energie worden gebruikt.

Amendement 659
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten eisen dat in zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen minimumniveaus 
voor energie uit hernieuwbare energiebronnen worden bereikt. De uitzondering op basis van 
plaatselijke beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen is te vaag en zou de 
algemene verplichting voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen kunnen 
ondermijnen.

Amendement 660
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe gebouwen 
een minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt. 
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

Or. de

Motivering

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gerenoveerde gebouwen brengt onevenredige 
kosten met zich mee voor de eigenaars. De renovatie op zich zorgt reeds voor aanzienlijke 
energiebesparingen. Bovendien bestaan in de meeste lidstaten wetten ter bescherming van 
historische gebouwen, die niet compatibel zijn met het verplichte gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 661
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of 

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen, met inbegrip van 
huizen aangesloten op netwerken voor 
stadsverwarming of -koeling die voldoen 
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aan de criteria vermeld in de richtsnoeren 
voor milieusubsidies; of 

Or. de

Motivering

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gerenoveerde gebouwen brengt onevenredige 
kosten met zich mee voor de eigenaars. De renovatie op zich zorgt reeds voor aanzienlijke 
energiebesparingen. Bovendien bestaan in de meeste lidstaten wetten ter bescherming van 
historische gebouwen, die niet compatibel zijn met het verplichte gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 662
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen, met inbegrip van 
huizen aangesloten op netwerken voor 
stadsverwarming of -koeling die voldoen 
aan de criteria vermeld in de richtsnoeren 
voor milieusubsidies; of

Or. de

Motivering

Dit is de beste manier om hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie te combineren. 
Aangezien hernieuwbare bronnen ook schaars zijn, mogen ze in de mate van het mogelijke enkel 
worden verbrand in gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales. Verwarmingsnetwerken 
vormen een nuttig systeem om warmte uit hernieuwbare energiebronnen tot bij de klant te 
brengen. Grote warmtecentrales maken vaak deel uit van stedelijke verwarmingsnetwerken en 
zijn daarom veel efficiënter dan kleine installaties. De groei van stadsverwarming, 
gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales en hernieuwbare energiebronnen moet 
complementair zijn, zonder dat één element wordt uitgespeeld tegen de andere.
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Amendement 663
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen, met inbegrip van 
huizen aangesloten op netwerken voor 
stadsverwarming of -koeling die voldoen 
aan de criteria vermeld in de richtsnoeren 
voor milieusubsidies; of

Or. de

Motivering

Het handhaven van de eis om hernieuwbare energie te gebruiken in de vorm van warmte uit 
gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales, is ruimschoots gerechtvaardigd.

Amendement 664
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen, met inbegrip van 
huizen aangesloten op netwerken voor 
stadsverwarming of -koeling die voldoen 
aan de criteria vermeld in de richtsnoeren 
voor milieusubsidies; of

Or. de

Motivering

Door gebouwen aan te sluiten op netwerken voor stadsverwarming en -koeling op basis van 
gecombineerde warmte en elektriciteit en afvalwarmte, kunnen ze worden omgevormd tot 
passieve, lage- of nulenergiegebouwen. Dit voorkomt een belangenconflict tussen energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.
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Amendement 665
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of
nulenergiegebouwen; of 

a) het gebruik van nulenergiegebouwen;

Or. en

Motivering

Aangezien passieve en lage-energiegebouwen functioneren op basis van isolering en geen 
gebruik hoeven te maken van hernieuwbare energiebronnen, moeten ze niet worden beschouwd 
als een uitzondering op de verplichting tot het gebruik van hernieuwbare energie.

Amendement 666
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gerenoveerde gebouwen, waarvan 
de energiebehoefte minstens 30% lager 
ligt dan de energieprestatienorm die van 
toepassing is op gelijkaardige nieuwe 
gebouwen op het ogenblik van de 
renovatie; 

Or. en

Amendement 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft. 

Schrappen

Or. en
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Motivering

Lokale beperkingen bestaan hoe dan ook (denken we bijvoorbeeld aan de intensiteit van de zon, 
de wind, enz.) en moeten daarom niet worden vermeld als uitzondering.

Amendement 668
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft.

b) de bewezen afwezigheid van elke vorm 
van hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten eisen dat in zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen minimumniveaus 
voor energie uit hernieuwbare energiebronnen worden bereikt. De uitzondering op basis van 
plaatselijke beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen is te vaag en zou de 
algemene verplichting voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen kunnen 
ondermijnen.

Amendement 669
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 4 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het gebruik van hoogrenderende 
gecombineerde warmte- en 
elektriciteitscentrales.

Or. de

Motivering

Gebouwen voorzien van verwarming afkomstig uit gecombineerde warmte- en 
elektriciteitscentrales betekent een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een 
besparing van energievoorraden en een vermindering van de afhankelijkheid van import, en 
draagt op die manier bij tot de verwezenlijking van de EU-beleidsdoelstellingen op het vlak van 
klimaat en energie. Gebouwen waarvan de verwarmingsbehoeften worden vervuld door middel 
van warmte uit gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales, moeten worden vrijgesteld van 
de verplichting regeneratieve energie te gebruiken. De uiterst efficiënte werking van een 
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gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrale zorgt voor de besparing van een aanzienlijke 
hoeveelheid primaire energie en voor een vermindering van de uitstoot van vervuilende 
broeikasgassen.

Amendement 670
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 4 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) cultureel en architecturaal erfgoed.

Or. en

Motivering

De ultieme doelstelling van deze richtlijn en van het hele energie- en klimaatpakket is de 
vermindering van het verbruik van niet-hernieuwbare energie en van de uitstoot van 
broeikasgassen, zonder daarom noodzakelijkerwijs quota op te leggen ten voordele van 
hernieuwbare energiebronnen. Het toevoegen van een maximumniveau voor het energieverbruik 
per bebouwde vierkante meter is technologisch gezien neutraal en biedt de mogelijkheid een 
optimale combinatie te vinden van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en verwarmings- en 
koelingsmethoden. Dit zou eveneens moeten gelden voor gerenoveerde gebouwen, onverminderd 
de bescherming van cultureel en architecturaal erfgoed.

Amendement 671
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 4 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het overheersende gebruik van 
gecombineerde warmte en elektriciteit, 
ofwel rechtstreeks ofwel via 
stadsverwarming.

Or. en

Motivering

Gedwongen renovatie van bestaande gebouwen kan een zware financiële last betekenen voor de 
eigenaars/huurders van deze gebouwen en kan eveneens leiden tot niet-optimale investeringen, 
dat wil zeggen in technologieën die niet kostenefficiënt zijn.
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Amendement 672
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 - lid 4 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het gebruik van energie die in een 
of meer 
warmtekrachtkoppelinginstallaties wordt 
geproduceerd.

Or. fr

Motivering

Biomassa is een beperkte grondstof: daarom moeten de lidstaten het gebruik ervan in 
hoogrenderende installaties aanmoedigen. Warmtekrachtkoppelingsinstallaties hebben hoge 
efficiëntiepercentages, gaande van 75% tot 90%, afhankelijk van de toepassingen. Het opwekken 
van elektriciteit op basis van biomassa wordt gehinderd door de erg lage energie-output; de 
lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat steunregelingen geen stimulansen geven voor de 
productie van uitsluitend elektriciteit indien dit verspilling inhoudt van een schaarse grondstof.

Amendement 673
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het verkrijgen van warmte uit een 
netwerk voor lokale of stedelijke 
verwarming, voorzover de warmte 
overwegend afkomstig is van 
hoogrenderende gecombineerde warmte-
en elektriciteitscentrales. 

Or. de

Motivering

Gebouwen voorzien van verwarming afkomstig uit gecombineerde warmte- en 
elektriciteitscentrales betekent een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een 
besparing van energievoorraden en een vermindering van de afhankelijkheid van import, en 
draagt op die manier bij tot de verwezenlijking van de EU-beleidsdoelstellingen op het vlak van 
klimaat en energie. Gebouwen waarvan de verwarmingsbehoeften worden vervuld door middel 
van warmte uit gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales, moeten worden vrijgesteld van 
de verplichting regeneratieve energie te gebruiken. De uiterst efficiënte werking van een 
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gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrale zorgt voor de besparing van een aanzienlijke 
hoeveelheid primaire energie en voor een vermindering van de uitstoot van vervuilende 
broeikasgassen.

Amendement 674
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Vanaf 2010 moeten de lidstaten 
ontwerpen aanmoedigen die ervoor 
zorgen dat overheids- en privégebouwen 
meer energie produceren dan ze er 
verbruiken. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat nieuwe privégebouwen en 
nieuwe nationale, regionale en lokale 
overheidsgebouwen vanaf 2015 
beantwoorden aan de normen voor 
gebouwen die meer energie produceren 
dan verbruiken. De lidstaten moeten tegen 
2014 een schema voorleggen met details 
over hoe derde partijen de daken van 
overheidsgebouwen kunnen gebruiken 
voor de exploitatie van hernieuwbare 
energie.

Or. de

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van programma's en ontwerpen ter 
bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen en moeten eveneens de weg 
plaveien voor investeringen in hernieuwbare energie door derde partijen.

Amendement 675
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten zullen vanaf 2012 
huisvestingsconcepten die een 
energieoverschot leveren, proactief 
aanmoedigen voor overheids- en 
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particuliere gebouwen en zullen 
gebouwen die een energieoverschot 
leveren, uiterlijk in 2020 verplichten. 
Vanaf 2012 moeten de lidstaten hun eigen 
gebouwen en de gebouwen van overheden 
of semi-overheden op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau omzetten in 
vlaggenschipprojecten voor het gebruik 
van hernieuwbare energie en normen 
voor energieoverschot gebruiken.
De daken van alle overheidsgebouwen en 
gemengde overheids- en privégebouwen 
zullen ter beschikking worden gesteld van 
derden voor investeringen in installaties 
voor de productie van hernieuwbare 
energie.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de lidstaten huisvestingsconcepten die een energieoverschot 
leveren, actief aanmoedigen voor overheids- en privégebouwen. Uit ervaringen uit het recente 
Grenelle-debat in Frankrijk blijkt echter dat de door de rapporteur voorgestelde tijdslimiet 
bijzonder ambitieus is en dat de vooropgestelde doelstellingen niet zullen worden gehaald. 
Daarom moet een meer realistische en haalbare tijdslimiet worden voorgesteld.

Amendement 676
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In het geval van gerenoveerde 
gebouwen met een nuttige 
vloeroppervlakte van minder dan 200m2, 
bieden de lidstaten financiële stimulansen 
of belastingvermindering. Deze 
maatregelen zijn stabiel en gelden voor 
lange termijn.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat eigenaars van kleine gebouwen in staat zijn de voorschriften inzake 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie na te leven, moeten de lidstaten financiële 
stimulansen bieden.
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Amendement 677
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen richtsnoeren op 
om planologen, ingenieurs en architecten 
in staat te stellen het gebruik van 
afvalenergie uit alle energiebronnen voor 
stadsverwarming en -koeling (en 
verwarming of koeling van 
huizenblokken) te overwegen bij het 
plannen, ontwerpen, bouwen en 
renoveren van industriële of residentiële 
zones.

Or. en

Amendement 678
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen 
en voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal 
of Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Schrappen

In het geval van biomassa moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor 
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85 % 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70 % voor 
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industriële toepassingen.
In het geval van warmtepompen moeten 
de lidstaten stimulansen geven voor 
pompen die beantwoorden aan de 
minimumeisen inzake de milieukeur, 
zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG.
In het geval van zonne-energie moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor 
apparatuur en systemen met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 35%.
Bij het beoordelen van de 
omzettingsefficiëntie en verhouding 
tussen input en output van de in deze 
alinea bedoelde systemen en apparatuur 
maken de lidstaten gebruik van 
communautaire procedures of, bij gebrek 
daarvan, van internationale procedures, 
voor zover die bestaan.

Or. cs

Motivering

Leden 4 en 5 passen vanuit logisch standpunt niet in de structuur van de tekst, hun formulering 
is te prescriptief en de toepassing ervan zou zelfs de uitvoering van de richtlijn inzake de 
energieprestaties van gebouwen in gevaar kunnen brengen.

Amendement 679
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen 
en voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal 
of Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Schrappen
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In het geval van biomassa moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor 
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85% 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70% voor 
industriële toepassingen.
In het geval van warmtepompen moeten 
de lidstaten stimulansen geven voor 
pompen die beantwoorden aan de 
minimumeisen inzake de milieukeur, 
zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG. 
In het geval van zonne-energie moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor 
apparatuur en systemen met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 35%. 
Bij het beoordelen van de 
omzettingsefficiëntie en verhouding 
tussen input en output van de in deze 
alinea bedoelde systemen en apparatuur 
maken de lidstaten gebruik van 
communautaire procedures of, bij gebrek 
daarvan, van internationale procedures, 
voor zover die bestaan.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet kunnen beslissen welke maatregelen hij neemt, afhankelijk van de verplichte 
streefcijfers. De mogelijkheden en voorwaarden in elke lidstaat zijn verschillend, en kunnen dus 
het best door de lidstaat zelf worden beoordeeld.

Amendement 680
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 
voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur die een 
optimale combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en hoogrenderende 
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lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

technologie mogelijk maken en aldus voor
een aanzienlijke energiebesparing zorgen. 
De lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Het beleid moet worden bepaald op basis van resultaatgerichte verplichtingen en niet op basis 
van middelen. Hiervoor zijn bijgevolg niet ofwel hernieuwbare energiebronnen nodig, ofwel 
hoogrenderende technologieën, maar een optimale combinatie hiervan. Voor bepaalde 
gebouwen is het bovendien mogelijk dat er geen plaatselijk beschikbare hernieuwbare 
energiebronnen bestaan. Energie-efficiëntie is van cruciaal belang voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder voor wat gebouwen betreft, aangezien die op het vlak 
van energie-efficiëntie over een groot potentieel beschikken.

Amendement 681
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 
voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur die een 
optimale combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en hoogrenderende 
technologie mogelijk maken en aldus voor
een aanzienlijke energiebesparing zorgen. 
De lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Het beleid moet worden bepaald op basis van resultaatgerichte verplichtingen en niet op basis 
van middelen. Hiervoor zijn bijgevolg niet ofwel hernieuwbare energiebronnen nodig, ofwel 
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hoogrenderende technologieën, maar een optimale combinatie hiervan. Voor bepaalde 
gebouwen is het bovendien mogelijk dat er geen plaatselijk beschikbare hernieuwbare 
energiebronnen bestaan. Energie-efficiëntie is van cruciaal belang voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder voor wat gebouwen betreft, aangezien die op het vlak 
van energie-efficiëntie over een groot potentieel beschikken.

Amendement 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 
voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun steunregelingen voor energie uit 
hernieuwbare energiebronnen in 
verwarming en koeling maken de lidstaten 
een onderscheid in het voordeel van
verwarmings- en koelingssystemen en -
apparatuur op basis van hernieuwbare 
energie die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maken. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voorzover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Verwarming en koeling op basis van hernieuwbare energie vormen een sleutelsector voor het 
bereiken van de streefcijfers. Steun kan meer inhouden dan regelgevingen. Er moet rekening 
worden gehouden met de verschillende beschikbaarheid van grondstoffen.

Amendement 683
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur op basis 
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voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

van hernieuwbare energie die een 
aanzienlijke energiebesparing mogelijk
maken, met bijzondere aandacht voor 
verwarming en koeling op basis van 
thermische zonne-energie. De lidstaten 
maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Van de beschikbare technologieën voor verwarming en koeling op basis van hernieuwbare 
energiebronnen is die met thermische zonne-energie veruit de voordeligste, zowel voor wat 
betreft de technische leveringscapaciteit in gebouwen, de kostenefficiëntie en de vermindering 
van pieken in het elektriciteitsverbruik, als meer in het algemeen op het vlak van de bijdrage tot 
de zekerheid van de energievoorziening, het tegengaan van de klimaatverandering en de creatie 
van plaatselijke werkgelegenheid. Er is echter veel politieke steun nodig om dit soort energie op 
grote schaal op de markt te brengen, vooral in de koelingsector.

Amendement 684
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 
voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur op basis 
van hernieuwbare energie die een 
aanzienlijke energiebesparing mogelijk
maken in vergelijking met de bestaande 
verwarmings- en koelingssystemen en -
apparatuur in het gebouw. De lidstaten 
maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. de
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Motivering

Verwarmings- en koelingssystemen en -apparatuur zouden enkel mogen worden gepromoot 
indien hun gebruik een aanzienlijke bijdrage levert tot de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Dit is niet geval wanneer het gebouw al over een efficiënte en 
klimaatvriendelijke warmtevoorziening beschikt op basis van warmtekrachtkoppeling. Het 
aanmoedigen van de komst van hernieuwbare energie op de verwarmingsmarkt mag niet tot 
gevolg hebben dat andere klimaatvriendelijke technologieën die steun verdienen, worden 
opzijgeschoven.

Amendement 685
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie 
voor verwarmings- en koelingssystemen en 
voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur op basis 
van hernieuwbare energie die een 
aanzienlijke besparing van het primaire 
energieverbruik mogelijk maken. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Or. de

Motivering

Het is nuttig te preciseren dat het om het primaire energieverbruik gaat aangezien dit de enige 
manier is om rekening te houden met een verbetering van de efficiëntie. Energiebesparingen 
kunnen enkel worden verwezenlijkt door een vermindering van het primaire energieverbruik.

Amendement 686
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biomassa moeten de In het geval van biomassa moeten de 
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lidstaten stimulansen geven voor 
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85% 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70% voor 
industriële toepassingen.

lidstaten stimulansen geven voor 
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85% 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70% voor 
industriële toepassingen. Ze moeten er 
bovendien voor zorgen dat hun 
steunregelingen geen aanmoediging 
inhouden voor het uitsluitende gebruik 
van biomassa voor de opwekking van 
elektriciteit.

Or. fr

Motivering

Biomassa is een beperkte grondstof: daarom moeten de lidstaten het gebruik ervan in 
hoogrenderende installaties aanmoedigen. Warmtekrachtkoppelingsinstallaties hebben hoge 
efficiëntiepercentages, gaande van 75% tot 90%, afhankelijk van de toepassingen. Het opwekken 
van elektriciteit op basis van biomassa wordt gehinderd door de erg lage energie-output; de 
lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat steunregelingen geen stimulansen geven voor de 
productie van uitsluitend elektriciteit indien dit verspilling inhoudt van een schaarse grondstof.

Amendement 687
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biomassa moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85% 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70% voor 
industriële toepassingen.

In het geval van biomassa moeten de 
lidstaten omzettingstechnologieën 
overwegen met een omzettingsefficiëntie 
van minstens 85% voor residentiële en 
commerciële toepassingen en minstens 
70% voor industriële toepassingen.

Or. it

Motivering

De nummering is noodzakelijk om het artikel een duidelijke rechtsstructuur te geven en 
misverstanden te vermijden inzake de juridische hiërarchie van de afzonderlijke alinea's.
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Amendement 688
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten 
de lidstaten stimulansen geven voor 
pompen die beantwoorden aan de 
minimumeisen inzake de milieukeur, 
zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien warmtepompen grote hoeveelheden elektriciteit gebruiken die eventueel met lage 
efficiëntie wordt opgewekt uit niet-hernieuwbare bronnen, kunnen ze niet ingedeeld worden in de 
categorie hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 689
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG.

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die meer hernieuwbare energie afleveren 
dan ze primaire energie verbruiken. Dit 
wordt berekend aan de hand van de 
hernieuwbaarheidscoëfficiënt.
De vaststelling van de waarden van de 
prestatiecoëfficiënt en de 
hernieuwbaarheidscoëfficiënt gebeurt 
door een onafhankelijk instituut en 
volgens een door de Commissie 
vastgelegde standaardtestprocedure.

Or. en

Motivering

Alle hernieuwbare technologieën die op de markt beschikbaar zijn, maken gebruik van andere 
bronnen dan hernieuwbare bronnen. Daarom moet worden nagegaan welke technologie op basis 
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van hernieuwbare energie het meest geschikt is. Gezien de verschillen in klimaat bestaat er geen 
enkele werkelijk perfecte oplossing. Warmtepompen buiten het bereik van de richtlijn houden, 
zou betekenen dat de klimatologische diversiteit van de EU wordt genegeerd. 
Alle warmtepompen die meer hernieuwbare energie produceren dan ze primaire energie 
verbruiken, moeten worden beschouwd als hernieuwbaar. Dit kan worden berekend aan de hand 
van een hernieuwbaarheidscoëfficiënt (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
           E andere bronnen

Amendement 690
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die hoogrenderend zijn en met name
beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG

Or. en

Motivering

Het voorstel gaat in op de behoefte aan een combinatie van hoogrenderende technologieën en 
hernieuwbare energie, voor elk soort warmtepomp, zowel geothermaal als aerothermaal.

Amendement 691
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG.

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die hoogrenderend zijn en met name
beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG

Or. en
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Motivering

Het voorstel gaat in op de behoefte aan een combinatie van hoogrenderende technologieën en 
hernieuwbare energie, voor elk soort warmtepomp, zowel geothermaal als aerothermaal.

Amendement 692
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor pompen 
die beantwoorden aan de minimumeisen 
inzake de milieukeur, zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG. 

In het geval van warmtepompen mogen de 
lidstaten uitsluitend stimulansen geven 
voor pompen die beantwoorden aan de 
minimumeisen inzake de milieukeur, zoals 
vastgesteld in Beschikking 2007/742/EG 
en voor warmtepompsystemen die voldoen 
aan specifieke efficiëntiecriteria in de 
vorm van het jaarlijkse prestatieniveau.  
Bij de opwekking van warmte moet een 
jaarlijks prestatieniveau van ten minste 
3,5 worden behaald.

Or. de

Motivering

Het jaarlijkse prestatieniveau toont hoeveel van de verrichte elektrische arbeid wordt omgezet in 
warmte. Deze bijkomende efficiëntievereiste komt overeen met de bestaande wetgeving in de 
lidstaten en maakt duidelijk dat bij de beoordeling niet alleen rekening moet worden gehouden 
met gegevens over de producenten maar ook met gegevens over de feitelijke werking van de 
warmtepompsystemen.

Amendement 693
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten stimulansen geven 
voor de oprichting van raffinaderijen voor 
biobrandstof zodat warmteoverschotten 
kunnen worden gebruikt om de efficiëntie 
te verhogen.



PE409.384v01-00 118/124 AM\730537NL.doc

NL

Or. de

Motivering

Het is zinvol overtollige warmte te gebruiken die afkomstig is van het proces van de productie 
van biobrandstof. De lidstaten moeten er bijgevolg voor zorgen dat dergelijke installaties zich in 
de buurt van netwerken voor stadsverwarming bevinden, zodat deze het energieoverschot 
efficiënt kunnen gebruiken voor verwarming of koeling.

Amendement 694
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Gemakkelijke toegang tot overheids-
en particuliere financiering en projecten 
voor hernieuwbare energie van 
communautair belang moet worden 
gewaarborgd.
Teneinde de financiering van het 
verwezenlijken van het streefcijfer van 
20% te vergemakkelijken, presenteren de 
Commissie en de lidstaten uiterlijk op 31 
december 2009 een analyse en een plan 
die met name zijn gericht op:
- een beter gebruik van structuurfondsen 
en kaderprogramma's voor hernieuwbare 
energie;
- beter en meer gebruik van fondsen van 
de Europese Investeringsbank en andere 
openbare financiële instellingen; en
- een betere toegang tot risicokapitaal, met 
name door de haalbaarheid te analyseren 
van een faciliteit voor het delen van 
risico's bij investeringen in hernieuwbare 
energie in de Europese Unie, 
vergelijkbaar met het initiatief van het het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie dat is 
voorbehouden voor investeringen in 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie in derde landen.
De Commissie moet met name analyseren 
hoe deze nieuwe 
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financieringsmogelijkheden kunnen 
worden gebruikt voor het versnellen van 
de 'projecten voor hernieuwbare energie 
van Europees belang', door: 
- de ontwikkeling van gemeenschappen en 
steden met 100 % of zeer vernieuwbare 
energie te versnellen in het kader van het 
initiatief 'convenant van burgemeesters';
- de ontwikkeling van de vereiste 
netwerkinfrastructuur te versnellen 
teneinde mogelijkheden voor offshore 
wind- en zee-energie te ontwikkelen in de 
Noordzee en in de Baltische Zee;
- de opname van op biomassa gebaseerde 
netwerken voor stadsverwarming en -
koeling in het noorden en oosten van de 
EU te versnellen in combinatie met een 
groot programma voor het achteraf 
plaatsen van deze netwerken in het 
bestaande gebouwenbestand;
- de ontwikkeling van interconnectoren 
met de landen aan de Middellandse Zee te 
versnellen teneinde het enorme potentieel 
aan wind- en zonne-energie in de landen 
van het Middellandse-Zeegebied en de 
aangrenzende landen volledig te benutten.

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 90 bij het Turmes-verslag, behalve voor de toevoeging bij financiering 
van de kaderprogramma's.

Amendement 695
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Gemakkelijke toegang tot overheids-
en particuliere financiering en projecten 
voor hernieuwbare energie van Europees 
belang moet worden gewaarborgd.
Teneinde de financiering van het 
verwezenlijken van het streefcijfer van 
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20% te vergemakkelijken, presenteren de 
Commissie en de lidstaten uiterlijk op 31 
december 2009 een analyse en een plan 
die met name zijn gericht op:
- een beter gebruik van structuurfondsen 
en kaderprogramma's voor hernieuwbare 
energie;
- beter en meer gebruik van fondsen van 
de Europese Investeringsbank en andere 
openbare financiële instellingen; en
- een betere toegang tot risicokapitaal, met 
name door de haalbaarheid te analyseren 
van een faciliteit voor het delen van 
risico's bij investeringen in hernieuwbare 
energie in de Europese Unie, 
vergelijkbaar met het initiatief van het het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie dat is 
voorbehouden voor investeringen in 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie in derde landen.
De Commissie moet met name analyseren 
hoe deze nieuwe 
financieringsmogelijkheden kunnen 
worden gebruikt voor het versnellen van 
de 'projecten voor hernieuwbare energie 
van Europees belang', door:
- de ontwikkeling van gemeenschappen en 
steden met 100 % of zeer vernieuwbare 
energie te versnellen in het kader van het 
initiatief 'convenant van burgemeesters';
- de ontwikkeling van de vereiste 
netwerkinfrastructuur te versnellen 
teneinde mogelijkheden voor offshore 
wind- en zee-energie te ontwikkelen in de 
verschillende kustgebieden van de 
Europese Unie;
- de opname van op biomassa gebaseerde 
netwerken voor stadsverwarming en -
koeling in het noorden en oosten van de 
EU te versnellen in combinatie met een 
groot programma voor het achteraf 
plaatsen van deze netwerken in het 
bestaande gebouwenbestand;
- de ontwikkeling van interconnectoren 
met de landen aan de Middellandse Zee te 
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versnellen teneinde het enorme potentieel 
aan wind- en zonne-energie in de landen 
van het Middellandse-Zeegebied en de 
aangrenzende landen volledig te benutten.

Or. en

Motivering

In aanvulling op het amendement van de rapporteur moet erop worden gewezen dat er in de 
richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen een duidelijke link moet worden gelegd met de 
kaderprogramma's met als doel O&O inzake biobrandstoffen van de tweede generatie aan te 
moedigen. Bovendien beschikken niet alleen de Noordzee en de Baltische Zee over een groot 
potentieel op het vlak van offshore wind- en waterenergie, maar ook talrijke andere 
kustgebieden in de EU, die dan ook niet in de vergeethoek mogen worden geduwd.

Amendement 696
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De Commissie en de lidstaten 
moeten uiterlijk op 31 december 2009 een 
analyse en een plan voorleggen die 
gericht zijn op de gecoördineerde 
bestemming van communautaire en 
nationale financiering en andere steun 
voor hernieuwbare energie en centra die 
onderzoek doen naar energiezuinige 
technologieën, en in het bijzonder op 
centra die in samenwerking met 
universiteiten en bedrijven (vooral kleine 
en middelgrote bedrijven) toegepast en 
innovatief onderzoek verrichten met het 
oog op technologische doorbraken; 
technologisch onderzoek moet bijzondere 
aandacht besteden aan gedecentraliseerde 
en communautaire productie; het moet 
ernaar streven conflicten qua gebruik, 
bijvoorbeeld tussen brandstof en voedsel, 
tot een minimum te beperken; de 
onderzoekscentra moeten er eveneens 
naar streven de bevolking bewust te 
maken van hernieuwbare energie en 
vooral van energiebesparende 
maatregelen.
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Or. en

Motivering

Onderzoekscentra zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de Europese technologie inzake 
hernieuwbare energie en voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en moeten 
daarom ten volle en op gecoördineerde wijze worden gesteund door de Commissie en de 
lidstaten.

Amendement 697
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De lidstaten moeten financiële 
en andere ondersteunende maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk landbouwondernemingen netto 
energie produceren dankzij het gebruik 
van energiebronnen zoals anaerobe 
afvalverwerking, fotovoltaïsche 
elektriciteit, houtafval als brandstof en 
biobrandstoffen van de tweede generatie; 
De bevoegde instantie moet er bovendien 
voor zorgen dat deze energie een niet-
discriminatoire toegang heeft tot de 
elektriciteits- en gasnetwerken; conflicten 
qua gebruik, zoals tussen brandhout en 
hout voor constructie, moeten echter tot 
een minimum worden beperkt, en energie 
moet worden opgewekt door middel van 
non-food organisch materiaal.

Or. en

Motivering

Landbouwbedrijven op het platteland vormen een potentieel rijke bron van duurzame 
hernieuwbare energie en moeten ten volle worden gesteund door de betrokken overheden.
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Amendement 698
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. De lidstaten moeten hun 
aanbestedingsbeleid herzien met als doel 
het gebruik van hernieuwbare energie en 
energiezuinige technologieën aan te 
moedigen; overheidsorganen moeten het 
gebruik van brandstof op basis van non-
food organisch materiaal in hun 
wagenpark voor wegvervoer aanmoedigen 
en andere maatregelen nemen in 
overeenstemming met de nieuwe richtlijn 
inzake de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen.

Or. en

Motivering

Overheidsorganen bevinden zich in een goede positie om het gedrag van de bevolking inzake 
brandstof te beïnvloeden.

Amendement 699
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 sexies. Bij de beoordeling van de impact 
van ontwikkelingen inzake hernieuwbare 
energie die plaatsvinden in gebieden die 
zijn aangewezen krachtens de EU-
milieuwetgeving, in het bijzonder de 
Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG), 
moeten de lidstaten rekening houden met 
de positieve invloed van deze 
ontwikkelingen op de productie van 
hernieuwbare energie in de Europese 
Unie en met de bijdrage van deze 
ontwikkelingen tot het bereiken van de 
doelstellingen die in deze richtlijn zijn 
vastgelegd.
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Or. en

Motivering

Bij de beoordeling van de milieu-impact van regelingen voor hernieuwbare energie moet terdege 
rekening worden gehouden met de strijd tegen de klimaatverandering.
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